
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 
În baza asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea 
Europeană, dar şi în cadrul unor acorduri cu organisme internaţionale, s-a stabilit eliminarea 
treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, 
perioada de graţie avută la dispoziţie fiind destinată retehnologizărilor şi modernizărilor la 
unităţile de producere a energiei termice. 
Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a preţului energiei 
termice furnizate populaţiei şi deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor. 
Această situaţie impune luarea unor măsuri de protecţie a populaţiei vulnerabile într-un 
termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative 
premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012. 
Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi 
constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune 
adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanţei de urgenţă. 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
CAPITOLUL I: Modalităţi de facturare a energiei termice 
Art. 1 

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de 
protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi 
din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de 
facturare şi plată a energiei termice. 

Art. 2 
(1)Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru 

încălzire de către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de 
contracte de furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi: 
a)facturarea şi plata pe baza consumului lunar efectiv; 
b)facturarea pe baza consumului lunar efectiv şi plata în tranşe procentuale pe o perioadă 
de referinţă cu durata de 12 luni. 
(2)Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum şi stabilirea 
perioadei de referinţă se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3)Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie 
termică furnizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în condiţiile prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac 
doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a). 

Art. 3 
(1)La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie 
individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei 
termice în tranşe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinţă în baza unui act 
adiţional la contractul de furnizare/convenţiei individuale. 
(2)Opţiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală 
asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale se comunică 
furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referinţă. 

Art. 4 
Furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de 
furnizare a energiei termice/convenţie individuală, facturarea în condiţiile prevederilor art. 
2. 

Art. 5 
Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală sunt obligaţi să 
achite facturile în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturilor în situaţia 



prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe 
factură în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii şi termenele de 
scadenţă se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data 
scadenţei atrage penalităţi de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
CAPITOLUL II: Ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale 
Art. 6 

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după 
cum urmează: 
a)consumator vulnerabil - persoana singură/familia care nu îşi poate asigura menţinerea 
locuinţei în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 21°C şi ale cărei venituri sunt 
situate în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1); 
b)consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară 
încălzirii locuinţei în condiţiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie şi persoana 
singură, pe tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei 
nr. 1; 
c)zona de temperatură - gruparea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale 
înregistrate, conform anexei nr. 2; 
d)familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu 
relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se 
gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea 
cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 
e)persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte 
singură; 
f)locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de 
identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în 
cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 
g)sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data 
de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Autorităţii Naţionale de 
Meteorologie. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de 
prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în 
această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 
h)ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili 
cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală 
sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru 
consumatorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 
i)titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, 
persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită 
acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a 
înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de 
închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul 
locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al 
persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani; 
j)beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. d) şi e). 
SECŢIUNEA 2: Condiţiile de acordare şi cuantumul ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei 
Art. 7 



(1)Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică 
furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat 
din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care 
venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 
1.082 lei în cazul persoanei singure. 

(2)Pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile administraţiei 
publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din 
bugetele locale, după cum urmează: 
a)subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice 
facturate populaţiei; 
b)ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor 
acordate de la bugetul de stat; 
c)atât subvenţii lunare prevăzute la lit. a), cât şi ajutoare lunare prevăzute la lit. b). 

Art. 8 
(1)Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea 
procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul 
vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului 
mediu lunar definit la art. 6 lit. b) şi prevăzut în anexa nr. 1. 

(2)În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea 
procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează: 
a)în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este de până la 155 lei; 
b)în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
c)în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 
d)în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 
e)în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
f)în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
g)în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei. 
h)în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei. 
i)în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei. 
j)în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei. 
(3)Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1.082 lei 
compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%. 
(4)Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) 
compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. 
(5)Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale 
ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în 
proporţie de 100%. 

(6)În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea 
procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 
7 alin. (2) lit. b) şi c), după cum urmează: 



a)până la 7%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este de până la 155 lei; 
b)până la 14%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
c)până la 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 
d)până la 27%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 
e)până la 33%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
f)până la 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
g)până la 46%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 
h)până la 53%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
i)până la 59%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 
j)până la 61%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 
k)până la 63%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 
(7)În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puţin 10% din 
maximul compensării prevăzute la alin. (6). 
(8)În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 
hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranşele şi procentele 
prevăzute la alin. (6). 
(9)În situaţia în care consumul din factura pentru energie termică depăşeşte consumul 
mediu lunar calculat în condiţiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 
alin. (2)-(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar. 

Art. 9 
(1)Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale 

beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în 
continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează: 
a)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei; 
b)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 
162 lei; 
c)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 
137 lei; 
d)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 
112 lei; 
e)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 
lei; 
f)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 
lei; 



g)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă 
de 44 lei; 
h)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă 
de 31 lei; 
i)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă 
de 19 lei. 
(2)În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 
hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranşele şi cuantumurile 
prevăzute la alin. (1). 

Art. 10 
Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult 
decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece. 

Art. 11 
(1)Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea 

locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea 
locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi 
sau petrolieri, după cum urmează: 
a)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 
lei; 
b)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă 
de 48 lei; 
c)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă 
de 44 lei; 
d)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă 
de 39 lei; 
e)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 
lei; 
f)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 
lei; 
g)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă 
de 26 lei; 
h)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă 
de 20 lei; 
i)familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă 
de 16 lei. 
(2)Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale 
ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. 
(3)În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 
hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranşele şi 
cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2). 



Art. 12 
(1)Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 familiile şi persoanele singure, 
cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa 
în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române. 
(2)Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure 
prevăzute la alin. (1) numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a 
acestora. 
(3)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă nu se consideră locuinţă instituţiile de 
asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi 
administrate de cultele religioase cu scop monahal. 

Art. 13 
(1)Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, nivelul 
compensării procentuale, precum şi cuantumul ajutorului pentru gaze naturale şi 
combustibili solizi sau petrolieri se poate actualiza anual şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2)Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr. 
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi 
nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat. 
SECŢIUNEA 3: Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei 
Art. 14 

(1)Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, 9 şi 11 alin. (1), se acordă pe 
bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
acesteia. 
(2)Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit 
modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3)La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, 
veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt 
acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2). 

Art. 15 
(1)Pentru energie termică şi gaze naturale, formularele de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a 
fiecărui an. 
(2)Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv 
consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 
septembrie a fiecărui an. 
(3)Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării. 
(4)Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate intra în posesia formularului de 
cerere şi declaraţie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei 
publice locale sau, după caz, al agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială. 

Art. 16 
Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 alin. (1) 
depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie 
termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, 
municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se 
află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. 

Art. 17 
(1)Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată 



pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie 
colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual. 
(2)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile 
de proprietari/locatari. 
(3)În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în 
sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi 
agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe 
membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), 
atât în scris, cât şi în format electronic. 
(4)Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului 
acordat în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul 
beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi data efectuării plăţii 
acestuia. 
(5)Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, în termenul 
prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziţia motivată privind respingerea 
cererii. 

(6)În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 
art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei se face, prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 
a)începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 
20 a lunii respective; 
b)începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută 
la lit. a); 
c)începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de 
ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă 
cererea. 
(7)Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de 
la emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător. 

Art. 18 
(1)La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei 
singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv 
cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale 
de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, 
cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului 
financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi 
a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 
protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, 
comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor 
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu 
beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 
(3)Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 19 
(1)Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice 
modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de 
la data modificării. 
(2)Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi 
declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. 
(3)În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, cu privire la 
modificarea valorii ajutorului calculat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 



(4)Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, 
prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit 
modificările. 
(5)Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile 
prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul 
furnizorilor sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari. 
(6)În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de 
proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la 
alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic. 

Art. 20 
(1)Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică 
ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, 
stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale. 
(2)La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-
verbal constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3)Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/locatari 
defalcă consumul general pe consumatori individuali. 
(4)Până la data de 5 a fiecărei luni, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor 
prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru 
beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 
(5)Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienţi, 
precum şi în situaţia existenţei de repartitoare de încălzire, în cazul energiei termice, sau în 
situaţiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale 
dispun în alt fel. 

Art. 21 
(1)Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), 
respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la 
data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al 
ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8. 
(2)În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem 
centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel 
de asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în 
termen de maximum două zile de la realizarea calculului. 
(3)Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii 
ajutorului pentru energie termică şi cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de 
finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 8, precum şi 
suma individuală de plată. 
(4)În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie 
termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile 
reprezentând consumul de energie termică ce vor conţine cuantumul efectiv al acestuia, 
defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile 
art. 8, precum şi suma individuală de plată. 
(5)Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de 
energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru 
certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor 
teritoriale în vederea decontării. 
(6)Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 22 
(1)Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au 
obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ţinând 



cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(2)În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei 
energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) 
se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două 
zile de la întocmire. 
(3)Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere. 

Art. 23 
(1)Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), 
respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, 
furnizorii de gaze naturale calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, 
cu respectarea prevederilor art. 10. 
(2)În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor 
naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze 
naturale la nivelul asociaţiei de proprietari/locatari şi, după caz, suma de plată, calculată ca 
diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective calculate 
potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului. 
(3)Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii 
ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de 
finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, precum şi suma individuală de 
plată ce va fi suportată de beneficiar ca diferenţă dintre contravaloarea consumului 
înregistrat conform art. 20 alin. (4) şi ajutorul efectiv. 
(4)În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze 
naturale transmit lunar facturile reprezentând consumul de gaze naturale care vor conţine, 
defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în condiţiile art. 9, precum şi suma 
individuală de plată stabilită ca diferenţă între contravaloarea consumului şi ajutorul efectiv 
calculat în condiţiile alin. (1). 
(5)Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de 
gaze naturale elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru 
certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor 
teritoriale în vederea decontării. 
(6)Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 24 
(1)Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociaţiile de 
proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe 
consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2)Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se 
transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire. 
(3)Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru gaze 
naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere. 

Art. 25 
(1)Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), 
până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu 
beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. 
(2)Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului 
la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor 
social până la data de 30 septembrie a fiecărui an. 
(3)Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se 
stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. 



(4)Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se 
efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada 
sezonului rece. 
(5)Data plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri şi modalitatea de plată a 
acestuia se stabilesc de către primar, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor. 
(6)Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după 
efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din 
urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează 
în condiţiile legii. 
(7)Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data 
prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 
alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. 
(8)Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (7), pentru perioada 
rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a 
stabilit dreptul. 
SECŢIUNEA 4: Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei 
Art. 26 

(1)Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 
alin. (2)-(5) şi art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(2)Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 
alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(3)Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 
alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
(4)Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prevăzute la art. 8 
alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale. 
(5)Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi 
declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se 
asigură din bugetele locale. 

Art. 27 
(1)Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 alin. 
(2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agenţiile teritoriale, pe 
baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5) şi a situaţiei 
centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (7), în cazul ajutorului pentru combustibili 
solizi sau petrolieri. 
(2)În vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condiţiile alin. (1), 
primarii transmit lunar agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. 
(3) actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7). 

Art. 28 
Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie 
termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare 
a energiei termice/convenţie individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, 
precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de agenţiile teritoriale ori de 
autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor 
colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de 
energie termică sau de gaze naturale. 
SECŢIUNEA 5: Verificare şi monitorizare 
Art. 29 



(1)Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5), precum şi situaţia 
centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agenţiilor teritoriale şi în format 
electronic, în termenele prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă. 
(2)Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale elaborează baza de date 
cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi sumele acordate. 

Art. 30 
(1)Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la 
solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor 
înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
acesteia pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei. 
(2)Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale 
se comunică de agenţiile teritoriale din baza de date constituită în condiţiile art. 29 alin. (2). 
(3)Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice ori juridice, 
peste procentul prevăzut la alin. (1). 
(4)În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei 
sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea 
cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia 
nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele 
plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, 
care constituie titlu executoriu. 
(5)Sumele prevăzute la alin. (4) se recuperează de către serviciile de specialitate ale 
primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenţiei teritoriale şi se 
fac venituri la bugetul de stat. 
(6)În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă se constată că fapta titularului constituie 
infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală. 

Art. 31 
(1)Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin 
personalul împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 
(2)La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi 
gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi 
informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3)Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte 
instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 
(4)Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pot efectua în 
caz de autosesizare sau la solicitarea unor terţi anchete sociale ori verificări la domiciliul 
beneficiarilor, precum şi verificări privind veridicitatea informaţiilor din anchetele sociale 
efectuate de primari prin investigaţii la domiciliul beneficiarilor. 
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale 
Art. 32 

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât 
cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de 
fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului 
penal. 

Art. 33 
(1)Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se 

sancţionează după cum urmează: 



a)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispoziţiilor 
prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. 
(3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3); 
b)cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de 
asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei 
publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi 
nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
c)cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, 
art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1)-(5) şi art. 23 alin. (1)-(5); 
d)cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociaţia de 
proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3); 
e)cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situaţia în care titularul nu a respectat prevederile 
art. 14 alin. (3). 

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: 
a)organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1); 
b)primar, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e). 
(3)În situaţia în care aplicarea sancţiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul 
dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de 
control, în raportul de inspecţie sau de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi 
aplicate din nou sancţiunile prevăzute la alin. (1). 
(4)Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenţie şi se sancţionează în 
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în 
vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
(5)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către 
organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Art. 34 
(1)Prevederile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 33 se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute la art. 33, agentul constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal. 

Art. 35 
Dispoziţiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 36 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. 37 
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum 
şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 38 



În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 39 
Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. 
(1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2) şi (4) se decalează cu până la 
maximum 10 zile lucrătoare. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 

Contrasemnează: 
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu 
Ministrul administraţiei şi internelor, 

Constantin-Traian Igaş 
Ministrul finanţelor publice, 
Gheorghe Ialomiţianu 

ANEXA Nr. 1: Consum mediu lunar de energie termică 
CONSUM MEDIU ZONA RECE 

Tip locuinţă/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie 

1 cameră 1,01 0,84 0,74 0,82 0,91 

2 camere 1,49 1,30 1,16 1,31 1,49 

3 camere 1,94 1,70 1,52 1,70 1,94 

> 4 camere 2,70 2,27 2,11 2,37 2,70 

CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ 

Tip locuinţă/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie 

1 cameră 0,91 0,76 0,67 0,75 0,82 

2 camere 1,36 1,18 1,06 1,19 1,36 

3 camere 1,76 1,55 1,38 1,55 1,76 

> 4 camere 2,45 2,07 1,92 2,15 2,45 

CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ 

Tip locuinţă/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie 

1 cameră 0,82 0,68 0,61 0,67 0,74 

2 camere 1,22 1,06 0,95 1,07 1,22 

3 camere 1,59 1,39 1,24 1,39 1,58 

> 4 camere 2,21 1,86 1,73 1,94 2,21 

ANEXA Nr. 2: Repartizarea judeţelor pe zone de temperatură 
Zone Nr. Judeţul 

Zona rece 1. Harghita 

2. Suceava 

3. Covasna 

4. Braşov 

5. Bistriţa-Năsăud 

6. Bacău 

7. Botoşani 

8. Cluj 

9. Vaslui 

10. Neamţ 

11. Mureş 

12. Sibiu 

13. Hunedoara 



14. Iaşi 

15. Alba 

Zona temperată 16. Vrancea 

17. Satu Mare 

18. Dâmboviţa 

19. Argeş 

20. Ialomiţa 

21. Sălaj 

22. Dolj 

23. Maramureş 

24. Galaţi 

25. Prahova 

26. Brăila 

27. Buzău 

28. Olt 

29. Bihor 

30. Teleorman 

31. Ilfov 

32. Gorj 

Zona caldă 33. Giurgiu 

34. Tulcea 

35. Vâlcea 

36. Arad 

37. Caraş-Severin 

38. Bucureşti 

39. Călăraşi 

40. Timiş 

41. Mehedinţi 

42. Constanţa 
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MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI SI 

PROTECTIEI SOCIALE 
 

AGENTIA NATIONALA PENTRU 
PRESTATII SOCIALE 

CERTIFICARE PRIMAR 

 

 

A. Date personale ale solicitantului: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a solicitantului? |_| casatorit(a) |_|uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) 
|_| vaduv(a) 
|_| divortat(a) 
|_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |z|z|l|l|a|a|a|a| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

Pentru cetatenii straini sau apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

Pentru cetatenii UE, SEE sau din Confed. 
Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale solicitantului: 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Solicitantul are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| Nu |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? |_| NU 

|_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

|_| În nume propriu |_| În calitate de reprezentant al familiei mele |_| În numele persoanei îndreptatite 

Va rog sa aprobati acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu 
|_| energie termica 
|_| gaze naturale 



|_| combustibili solizi sau lichizi 

B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptatite: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a partenerului/persoanei îndreptatite? 
|_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) |_| vaduv(a) |_| divortat(a) |_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |z|z|l|l|a|a|a|a| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

 
(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

 
(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din 
Confed. Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptatite : 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partenerul/persoana îndreptatita are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| NU |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional |_| 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

C) Date privind familia 
(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

 
Pentru cetatenii straini sau apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

 
Pentru cetatenii UE, SEE sau din Confed. 
Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

1. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 



Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

2. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela |_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

3. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 



|_|_|_|_| lei 

4. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? 
(se vor atasa acte 
doveditoare) 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 
(se vor atasa acte 
doveditoare) 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

5. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

6. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 



|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

D. Starea locativa a familiei/persoanei îndreptatite: 

|_| Casa cu curte Nr. camere   Suprafata       Tipul de încalzire al locuintei 

|_| Casa fara curte Nr. camere   Suprafata       Energie termica în sistem centralizat   

|_| Apartament la bloc Nr. camere   Suprafata       Gaze naturale   

|_| Locuinta sociala Nr. camere   Suprafata       Lemne, carbuni, combustibili petrolieri   

|_| Locuinta de serviciu Nr. camere   Suprafata       Regimul juridic al locuintei 

|_| Locuinta de necesitate Nr. camere   Suprafata       
|_| Proprietate 

personala 
|_| În închiriere 

public/privat |_| Institutionalizat/nu are 
locuinta 

Nr. camere   Suprafata       

E. Familia/persoana singura îndreptatita detine în proprietate/folosinta: 

BUNURI IMOBILE* 

1 Cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate   

BUNURI MOBILE 

MIJLOACE TRANSPORT* 

1 Autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani   

2 Autoutilitare   

3 Autocamioane si remorci   

4 Salupe   

5 Barci cu motor   

6 Scutere de apa   

7 Iahturi   

8 Autobuze   

9 Microbuze   

UTILAJE AGRICOLE* 

12 Tractor   

13 Combina autopropulsata   

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA* 

14 Presa de ulei   

15 Moara de cereale   

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* 

16 Utilaje de prelucrat lemnul*: drujba. gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau 
electric; 

  

17 Alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric   

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei   

(*) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

TERENURI/CURSURI DE APA** 

(**) Se va marca eu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

1 Terenul intravilan sau extravilan pe care se afla locuinta de domiciliu si curtea aferenta, precum si alte terenuri 
în intravilan arabile sau cu potential de constructii ori vânzare, cu o suprafata totala mai mare de 1000 m2 în 
zona urbana si 2000 m2 în zona rurala 

  



2 Arabil si fâneata ha       

3 Forestier ha       

4 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

TERENURI ÎN ZONA MONTANA*** 

5 Forestier ha       

6 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

7 Pasuni si fanete ha       

ANIMALE/PASARI*** 

1 Bovine buc       

2 Porcine buc       

3 Ovine/caprine buc       

4 Familii de albine buc       

(***) Se va trece suprafata terenului (ha) sau numarul de animale aflate în posesie 
F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTATITA: 

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTATITA gospodareste 
|_| singura 
|_| împreuna cu alta(e) persoana(e) singura(e) 
|_| împreuna cu alta(e) familie(i) 

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE. DE FAMILIE ÎN LUNA:     

Cod Categoria de venituri Venitul realizat* lei 

VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE   

1 Venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii 
reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii 

            

2 Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de 
servicii, precum si din practicarea unei meserii 

            

3 Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala 
provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de 
comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe 
dreptului de autor si altele asemenea 

            

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE 

4 Salariul obtinut pe baza de contract de munca/raport de serviciu             

5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap             

6 Salariul asistentului maternal             

7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente             

8 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o 
activitate independenta 

            

9 Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare             

10 Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate 
publica, stabilite potrivit legii 

            

11 Indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial 

            

12 drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi 
ale personalului militar, acordate potrivit legii 

            

13 indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul 
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la 
regiile autonome 

            

14 remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform 
prevederilor legii societatilor comerciale 

            

15 remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în 
baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari 

            

16 sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin             



subscriptie publica 

17 sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de 
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în 
comisia de cenzori 

            

18 sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii             

19 indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de 
asigurari sociale 

            

20 sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe 
profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe 
perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul 
serviciului, pentru salariatii din institutiile publice 

            

21 indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite 
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generala a actionarilor 

            

22 sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri 
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu 
indicele de inflatie 

            

23 indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de 
neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca 

            

24 orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea 
impunerii 

            

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 

25 veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile 
si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele 
decât veniturile din activitati independente 

            

VENITURI DIN INVESTITII 

26 dividende             

27 venituri impozabile din dobânzi             

28 câstiguri din transferul titlurilor de valoare             

29 venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si orice alte operatiuni similare 

            

30 venituri din lichidarea unei persoane juridice             

PENSII 

PENSII DE STAT 

31 pensia pentru limita de vârsta             

32 pensia anticipata             

33 pensie anticipata partiala             

34 pensia de invaliditate             

35 pensia de urmas             

PENSII AGRICULTORI 

36 pensie agricultor             

PENSII MILITARE 

37 pensie de serviciu             

38 pensia de invaliditate             

39 pensia de urmas             

40 pensia I.O.V.R.             

INDEMNIZATII 

41 Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca
ca urmare a participarii la revolutie si pt. urmatii acestora 

            

42 Indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevazatori handicap 
grav 

            

43 Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca             

44 Indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau 
executanti 

            



INDEMNIZATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

45 Indemnizatia pentru maternitate             

46 Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1, 2 sau 3 ani             

47 Stimulent lunar/de insertie             

48 Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu handicap             

INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT 

49 Indemnizatia lunara acordata magistratilor înlaturati din justitie din considerente 
politice 

            

50 Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice             

51 Indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi             

52 Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 

            

53 Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de 
creatie, legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica 

            

54 Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap             

55 Buget complementar             

56 Indemnizatia cuvenita revolutionarilor             

57 Indemnizatia de merit acordata în temeiul Legii nr. 118/2002             

58 Renta viagera pentru sportivi             

VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE 

59 Venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si 
solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat 

            

60 Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor             

61 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea             

62 Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare 
naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre 
unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte 
unitati, pentru utilizare ca atare 

            

VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC 

63 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri             

64 Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câstigurile realizate ca urmare a participarii 
la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 

            

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL SI AL DEZMEMBRAMINTELOR 
ACESTUIA 

65 Venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, 
altele decât cele cu titlu de mostenire 

            

VENITURI DIN ALTE SURSE 

66 Prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta 
entitate, în cadrul unei activitati pentru o persoana fizica în legatura cu care 
suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii 

            

67 Câstiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare 
încheiat între parti cu ocazia tragerilor de amortizare 

            

68 Venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte 
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor 
contractului de munca sau în baza unor legi speciale 

            

69 Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj 
comercial 

            

70 Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile             

VENITURI OBTINUTE DIN STRAINATATE 

71 Venituri obtinute din strainatate             

ALOCATII 

72 Alocatia de stat pentru copii             

73 Alocatia lunara de plasament             

74 Alocatia de întretinere             



BURSE* 
* Cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale precum si a sprijinului financiar prevazut de H.G. nr. 1488/2004 

75 pentru elevi             

76 pentru studenti             

AJUTOARE 

77 Ajutorul banesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de munca în 
perioada efectuarii unei pedepse privative de libertate 

            

ALTE SURSE DE VENIT 

78 Depozite bancare             

79 Renta viagera agricola             

80 Alte venituri             

81 Venituri potentiale obtinute din valorificarea unor bunuri mobile si imobile (conform 
HCL)** 

            

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI             

VENIT NET LUNAR PE MEMBRI DE FAMILIE             

(*) Pentru aceeasi categorie de venituri se va înscrie suma totali a acestora. 
(**) Se va înscrie venitul realizat în anul procedeul. 
G. Solicitantul declara pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate sunt 
complete si corespund realitatii si se obliga sa aduca în scris, la cunostinta autoritatilor, 
orice modificare a situatiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea 
drepturilor. 
Data .............................. 
Numele solicitantului .................. 
Semnatura solicitantului ........................ 

[POZA] MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI SI 

PROTECTIEI SOCIALE 
[POZA] 

AGENTIA NATIONALA PENTRU 
PRESTATII SOCIALE 

CERTIFICARE PRIMAR 
[POZA] 

[POZA] 

A. Date personale ale solicitantului: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a solicitantului? |_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) 
|_| vaduv(a) 
|_| divortat(a) 
|_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |z|z|l|l|a|a|a|a| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporar 
a 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe 
termen lung 

Pentru cetatenii UE, SEE 
sau din Confed. 
Elvetiana: 
CIN - certificat 
înregistrare CR - carte 
de rezidenta 

Date de contact ale solicitantului: 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| 
Localitatea _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Solicitantul are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 



|_| Nu |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta 
sociala? 

|_| NU 
|_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în 
luna anterioara depunerii 
cererii 
|_|_|_|_| lei 

|_| În nume propriu 
|_| În calitate de reprezentant al familiei mele 
|_| În numele persoanei îndreptatite 
Va rog sa aprobati acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei pentru: 
B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptatite: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a partenerului/persoanei îndreptatite? 
|_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) |_| vaduv(a) |_| divortat(a) |_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |z|z|l|l|a|a|a|a| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

Pentru cetatenii straini sau apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

Pentru cetatenii UE, SEE sau din Confed. 
Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptatite : 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| 
Localitatea _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partenerul/persoana îndreptatita are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| NU |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional |_| 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele |_| NU |_| Da, din România Venituri totale realizate în luna anterioara 



drepturi de asistenta sociala? |_| Da, din alte tari depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

C) Date privind familia 
(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

 
Pentru cetatenii straini sau apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

 
Pentru cetatenii UE, SEE sau din Confed. 
Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

1. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

2. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela |_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

3. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 



Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

4. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

5. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 



Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

6. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

D. Starea locativa a familiei/persoanei îndreptatite: 

Casa cu curte |_| Nr. camere   Suprafata       Regimul juridic al locuintei 

Casa fara curte |_| Nr. camere   Suprafata       |_| Proprietate personala 

Apartament la bloc |_| Nr. camere   Suprafata       |_| În închiriere public/privat 

Locuinta sociala |_| Nr. camere   Suprafata       Modul de dobândire al locuintei 

Locuinta de serviciu |_| Nr. camere   Suprafata       |_| Cumparare 

Locuinta de necesitate |_| Nr. camere   Suprafata       |_| Mostenire 

Institutionalizat/nu are locuinta Altele .................. 

|_| Energie termica Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_| Gaze naturale Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codul client |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_| Combustibili solizi sau lichizi 

E. Familia/persoana singura îndreptatita detine în proprietate/folosinta: 

BUNURI IMOBILE* 

1 Cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu exceptia 
locuintei de domiciliu 

  

BUNURI MOBILE 

MIJLOACE TRANSPORT* 

1 Autoturisme care depasesc 1600 cmc   

2 Autoutilitare   

3 Autocamioane si remorci   

4 Salupe   

5 Barci cu motor   

6 Scutere de apa   



7 Iahturi   

8 Autobuze   

9 Microbuze   

UTILAJE AGRICOLE* 

12 Tractor   

13 Combina autopropulsata   

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLa* 

14 Presa de ulei   

15 Moara de cereale   

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* 

16 Utilaje de prelucrat lemnul*: drujba, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau 
electric; 

  

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei   

(*) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

TERENURI/CURSURI DE APA** 

(**) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

1 Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan) care depasesc 1.000 mp în zona 
urbana si 2.000 mp în zona rurala 

  

TERENURI ÎN ZONA COLINARA sI DE sES*** 

2 Arabil si fâneata ha       

3 Forestier ha       

4 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

TERENURI ÎN ZONA MONTANA*** 

5 Forestier ha       

6 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

7 Pasuni si fanete ha       

ANIMALE/PASARI*** 

1 Bovine buc       

2 Porcine buc       

3 Ovine/caprine buc       

4 Familii de albine buc       

(***) Se va trece suprafata terenului (ha) sau numarul de animale aflate în posesie 
F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTATITA: 

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTATITA gospodareste 
|_| singura 
|_| împreuna cu alta(e) persoana(e) singura(e) 
|_| împreuna cu alta(e) familie(i) 

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE. DE FAMILIE ÎN LUNA:     

Cod Categoria de venituri Venitul realizat* lei 

VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE   

1 Venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii 
reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii 

            

2 Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de 
servicii, precum si din practicarea unei meserii 

            

3 Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala 
provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de 
comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe 
dreptului de autor si altele asemenea 

            

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE 

4 Salariul obtinut pe baza de contract de munca/raport de serviciu             

5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap             



6 Salariul asistentului maternal             

7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente             

8 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o 
activitate independenta 

            

9 Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare             

10 Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate 
publica, stabilite potrivit legii 

            

11 Indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial 

            

12 drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi 
ale personalului militar, acordate potrivit legii 

            

13 indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul 
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la 
regiile autonome 

            

14 remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform 
prevederilor legii societatilor comerciale 

            

15 remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în 
baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari 

            

16 sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin 
subscriptie publica 

            

17 sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de 
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în 
comisia de cenzori 

            

18 sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii             

19 indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de 
asigurari sociale 

            

20 sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe 
profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe 
perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul 
serviciului, pentru salariatii din institutiile publice 

            

21 indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite 
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generala a actionarilor 

            

22 sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri 
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu 
indicele de inflatie 

            

23 indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de 
neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca 

            

24 orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea 
impunerii 

            

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 

25 veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile 
si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele 
decât veniturile din activitati independente 

            

VENITURI DIN INVESTITII 

26 dividende             

27 venituri impozabile din dobânzi             

28 câstiguri din transferul titlurilor de valoare             

29 venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si orice alte operatiuni similare 

            

30 venituri din lichidarea unei persoane juridice             

PENSII 

PENSII DE STAT 

31 pensia pentru limita de vârsta             



32 pensia anticipata             

33 pensie anticipata partiala             

34 pensia de invaliditate             

35 pensia de urmas             

PENSII AGRICULTORI 

36 pensie agricultor             

PENSII MILITARE 

37 pensie de serviciu             

38 pensia de invaliditate             

39 pensia de urmas             

40 pensia I.O.V.R.             

INDEMNIZATII 

41 Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca
ca urmare a participarii la revolutie si pt. urmasii acestora 

            

42 Indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevazatori handicap 
grav 

            

43 Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca             

44 Indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau 
executanti 

            

INDEMNIZATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

45 Indemnizatia pentru maternitate             

46 Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1, 2 sau 3 ani             

47 Stimulent lunar/de insertie             

48 Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu handicap             

INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT 

49 Indemnizatia lunara acordata magistratilor înlaturati din justitie din considerente 
politice 

            

50 Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice             

51 Indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi             

52 Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 

            

53 Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de 
creatie, legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica 

            

54 Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap             

55 Buget complementar             

56 Indemnizatia cuvenita revolutionarilor             

57 Indemnizatia de merit acordata în temeiul Legii nr. 118/2002             

58 Renta viagera pentru sportivi             

VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE 

59 Venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si 
solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat 

            

60 Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor             

61 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea             

62 Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare 
naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre 
unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte 
unitati, pentru utilizare ca atare 

            

VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC 

63 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri             

64 Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câstigurile realizate ca urmare a participarii 
la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 

            

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL SI AL DEZMEMBRAMINTELOR 
ACESTUIA 
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NOTA: 
Se trans

ANEX
ROMÂNIA
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TOTAL: 

Primar, …
NOTA: 
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ANEX
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Primarul
denumire
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TOTAL: 

Primar, …
NOTA: 
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ANEX
PROCES-
între 
1.Furnizo
............
............
si 

……………… 

mite în scris

XA Nr. 4
A 
Municipiul B
 comunei/o

mirea) .......
A privind 
../anul ......

Titular 

………… 

mite în scris

XA Nr. 5
A 
Municipiul B
 comunei/o
ea) ...........
A privind b
......../anul

Titular 

…………….. 

mite în scris

XA Nr. 6
-VERBAL CO

orul d
................
................

s si în forma

: 

Bucuresti ....
orasului/mun
...... 
beneficiarii

... 

CN

  

  

  

  

  

s si în forma

: 

Bucuresti ....
orasului/mun
....... 
eneficiarii s
 ......... 

CNP

  

  

  

  

  

s si în forma

: 
ONSTATATO

de en
................
................

at electronic

.............. (
nicipiului/se

i si cuant

NP 

  

  

  

  

  

at electronic

............ (co
nicipiului/se

si cuantumu

P 

  

  

  

  

  

at electronic

OR încheiat a

nergie 
...............,
, în calitate

c. 

codul si den
ctorului mu

tumul ajut

Adresa 

c. 

odul si denu
ctorului mu

ul ajutoarelo

Adresa 

c. 

astazi,........

termica 
reprezentat
 de ...........

numirea) ...
unicipiului B

oarelor pe

Numaru
de 

membri
în 

familie 

  

  

  

  

  

umirea) .....
unicipiului B

or pentru c

Numaru
dispozitie
primarulu

  

  

  

  

  

................

în 
t pr
................

......... 
Bucuresti ...

entru gaze 

l

 

 

Venit lunar/
membru de 

familie 

  

  

  

  

  

......... 
Bucuresti ...

ombustibili 

l 
ei
ui

Numarul 
de 

membri în
familie d

    

    

    

    

    

....., 

sistem 
rin 
................

............. (c

 naturale 

Numarul 
dispozitiei 
primarului 

Cua
aj

p

Bug
s

    

    

    

    

    

    

......... (cod

solizi sau l

Venit 
lunar/ 

membru 
de familie 

Cua
aju

p

   

   

   

   

   

  

centra
domnul/doa
.... 

codul 

luna 

antumul lunar 
utorului stabili
prin dispozitia 

primarului 

get de 
stat 

Buget
local

  

  

  

  

  

  

dul si 

ichizi 

antumul lunar a
utorului stabilit
prin dispozitia 

primarului 

alizat 
amna 

 al
t 

t 
 

al 
t 



2.Asocia
prin dom
procedat
............
imobilulu
în cantita
Reprezen
…………….

Reprezen
…………….

ANEX
asocia
pentru
Perioada
Denumir
Adresa t
Codul tit

Nr. 
crt. 

Nr.

0 

. 

. 

. 

. 

  

TOTAL: 

Valorile 
defalcare
pentru în
Reprezen
Numele s
Data si s
Stampila
Preluat d
Numele s
Functia .
Data si s
NOTA: 
Se întoc
primire. 

ANEX

tia de propr
mnul/doamn
t la dete
................
ui din localit
ate de .......
ntatul furniz
.. 

 
ntantul asoc
. 

 
XA Nr. 7
atia de 
u încalzi
a de consum
rea titularulu
itularului de
tularului de 

 apt. 
Nr. 

camere

1 2 

  

din coloana
ea consumu
ncalzirea loc
ntantul titul
si prenumel
semnatura .
a (dupa caz)
de furnizor 
si prenumel
................

semnatura .

meste în d

XA Nr. 8

rietari/locat
na ...........
rminarea 
...., înregist
tatea ........
................
zorului, 

ciatiei de pro

7: SITUA
 proprie
rea locu

m ..............
ui de contra
e contract ..
contract ....

e 
Beneficiarul 

3 

  

a 7 reprezin
ului general
cuintei. 
arului de co
le .............
................
) 

le .............
................
................

oua exemp

: 

ari ...........
.................
consumului
trat de apar
................
........ 

oprietari/loc

ATIA cup
etari/loc

uintei cu 
....... 

act ............
................
................

 ajutorului

 

  

nta consumu
l stabilit în

ontract 
................
................

................
................
................

plare, din ca

................
..........., în
 general 
ratul de ma
................

catari, 
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catari p
 energie

................
................
................

CNP 

4 

ul de energ
 baza proce

.......... 

........... 

.......... 
............ 
........... 

are unul se

.................
n calitate d

de energ
sura instala
, str. .......

d consum
pe bene

e termica

..... 
...... 
...... 

Numar
dispozit
primaru

5 

  

gie termica 
esului-verba

 preda furn

................
de ...........
ie termica
at la nivelul
................

murile d
eficiarii 
a 

rul 
tiei 
ului 

Valoarea
maxim st

dispo
prim

  

pentru înca
al pe benef

nizorului su

..., repreze
...............,

a aferent 
 bransamen
...... nr. ...

efalcate
 ajutoru

 ajutorului 
tabilit prin 

ozitie a 
arului 

6 

  

alzire alocat
ficiarii ajuto

b semnatur

ntata 
, am 
lunii 

ntului 
......, 

e de 
ului 

Consumul 
defalcat pe 

apartamente 
(Gcal) 

7 

t prin 
orului 

ra de 



BORDERO
cuprinzând
perioada .

Denumir
Adresa f
- Anexa 
Denumir
............

Nr. 
crt.

Nr. 
apt.

N
d
p

0 1 

. 

. 

. 

    

TOTAL: 

Valoarea
stabilita 
70/201
Semnatu
…………….
NOTA: 
Situatia 
prestatii
celalalt s

ANEX
PROCES-
între 
1.Furnizo
............
si 
2.Asocia
............
aferent l
Index cit
Data citi
Reprezen
………….. 

Reprezen

U CENTRALIZA
d beneficiarii aj
....................

rea furnizoru
urnizorului 
la factura n

rea titularu
......... Codu

Numarul 
ispozitiei
rimarului

Bene
ajut

2 

  

a efectiva a
prin dispoz
1 privind m

ura si stamp
. 

se întocmes
 sociale jud
se remite fu

XA Nr. 9
-VERBAL CO

orul de ga
................

tia de pro
................,
unii ..........
tit: 
rii: 
ntatul furniz
 

 
ntantul asoc

ATOR 
jutorului pentr
 

ului ...........
................
r. .............
ului de c
ul titularului

eficiarul
torului 

CNP 

C

B

3 4 

   

 ajutorului 
zitie a prim

masurile de p
pila furnizoru

ste în 3 exe
detene, res
rnizorului. 

: 
ONSTATATO

aze natura
.., 

oprietari/loca
, am proce
................

zorului, 

ciatiei de pro

ru energie term

................
................
........./......
contract ..
 de contract
Compensare

(%) 
C
r

a

pr

Buget
de 
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Buget
local 

5 6 

     

  

pentru înca
arului, în c

protectie soc
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mplare, în o
spectiv a m

OR încheiat a
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atari .......
edat la dete
......, pe baz

oprietari/loc

mica si cuantum
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repartizat 
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roprietari/
locatari 
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ene
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fact
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astazi,........
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mul acestuia pe

 
 
... Adresa
...... 
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., reprezen
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entru 

 titularulu

area 
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ctiv 
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i de con
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ANEX
consu
benefi
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Nr. 
crt. 
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0 

    

TOTAL: 

Valorile 
defalcare
pentru în
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Stampila
Preluat d
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itularului de
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eficiarul ajutoru
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ea consumu
ncalzirea loc
ntantul titul
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Guvernu
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…………….
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prestatii
celalalt s

ANEX
AJUTOAR
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Venitul n
lunar pe m

fam
(le

pâna 

155,1

210,1

260,1

310,1

355,1

425,1

a efectiva 
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lui nr. 70/2

ura si stamp
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 sociale jud
se remite fu
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N
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detene, res
rnizorului. 

2: 
ÎNCALZIREA
- 

Numarul de lun

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 
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5
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CA 
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% 
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2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

155,1-
210 

5 luni 

80% 

0 0 0 0 0 0 

14% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

210,1-
260 

5 luni 

70% 

0 0 0 0 0 0 

20% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

260,1-
310 

5 luni 

60% 

0 0 0 0 0 0 

27% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

310,1-
355 

5 luni 

50% 

0 0 0 0 0 0 

33% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

355,1-
425 

5 luni 

40% 

0 0 0 0 0 0 

40% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

425,1-
480 

5 luni 

30% 

0 0 0 0 0 0 

46% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

480,1-
540 

5 luni 

20% 

0 0 0 0 0 0 

53% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

540,1-
615 

5 luni 

10% 

0 0 0 0 0 0 

59% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

615,1-
786 

5 luni 

5% 

0 0 0 0 0 0 

61% 

0           

4 luni 0 0 0 0 0 0 0           

3 luni 0 0 0 0 0 0 0           

2 luni 0 0 0 0 0 0 0           

1 luna 0 0 0 0 0 0 0           

TOTAL:   

0 0 0 0 0 0 

  

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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155,1-
210 

n

d

f

210,1-
260 

n

d

f

260,1-
310 

n

d

f

310,1-
355 

n

d

f

355,1-
425 

n

d

f

NERAL:   

otal de cereri 

otal al ajutoare
etul de stat 

otal al ajutoare
etul local 

XA Nr. 1
NERGIE TER
ne singure -

Plati 
pentru 
luna 

Proc
com

sa

noiembrie 

10

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

90

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

80

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

70

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

60

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

50

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

0 0

0 0

0 0

31 oct

  

elor   

elor   

4: 
RMICA 
- 

cent 
pen-

are 

Total
din 
care Dec

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

tombrie 30 

  

  

  

cembrie Ianua

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

noiembrie 

  

  

  

BUGET DE ST

Plat

rie Februarie M

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0   

La data

31 decembrie 

TAT 

ti în luna 

Martie Aprilie M

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

 de 

 31 ianuarie

  

  

  

Martie
Iun
ie 

Iulie

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

e 28 (29) feb

  

  

  

Proce
comp

sare August

0 

7%

0 

0 

0 

0 

0 

14%

0 

0 

0 

0 

0 

20%

0 

0 

0 

0 

0 

27%

0 

0 

0 

0 

0 

33%

0 

0 

0 

0 

0 

40%

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

bruarie 31 
marti

  

  

  

ent 
pen-
re 

Total
din 
care Dece

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

embrie Ian

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



425,1-
480 

n

d

f

480,1-
540 

n

d

f

540,1-
615 

n

d

f

615,1-
786 

n

d

f

786,1-
1082 

n

d

f

TOTAL 

n

d

f

TOTAL GE

ANEX
PLATI EN
- familii 

Venit 
net 

mediu 
lunar pe
membru

de 
familie 
(lei) 

Pâna la 
155 

n

d

f

155,1-
210 

n

d

f

noiembrie 

40

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

30

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

20

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

15

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

10

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

  

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

ENERAI.   

XA Nr. 1
NERGIE TER
- 

Plati 
pentru 
luna 

Pr
com

noiembrie 

9

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

8
decembrie

ianuarie 

februarie 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

5% 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5: 
RMICA 

rocent 
pensare

Total
din 
care 

90% 

0 

0 

0 

0 

0 

80% 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Decembrie Ian

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

BUGET DE S

nuarie Februar

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

STAT 

Plati în luna 

rie Martie April

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

ie Martie
Iun
ie 

I

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

46%

0 

0 

0 

0 

0 

53%

0 

0 

0 

0 

0 

59%

0 

0 

0 

0 

0 

61%

0 

0 

0 

0 

0 

63%

0 

0 

0 

0 

0 

  

0 

0 

0 

0 

0   

coIulie August

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Procent 
ompensare

Tot
din
car

7% 

0

0

0

0

0

14% 

0

0

0

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

al
n 
re Decemb

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 



210,1-
260 

n

d

f

260,1-
310 

n

d

f

310,1-
355 

n

d

f

355,1-
425 

n

d

f

425,1-
480 

n

d

f

480,1-
540 

n

d

f

540,1-
615 

n

d

f

615,1-
786 

n

d

f

TOTAL 

n

d

f

TOTAL GE

ANEX
AJUTOAR

Venitul 

martie 

noiembrie 

7

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

6

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

5

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

4

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

3

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

2

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

1

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

  

decembrie

ianuarie 

februarie 

martie 

ENERAI.   

XA Nr. 1
RE PENTRU 
net Cuantum

0 

70% 

0 

0 

0 

0 

0 

60% 

0 

0 

0 

0 

0 

50% 

0 

0 

0 

0 

0 

40% 

0 

0 

0 

0 

0 

30% 

0 

0 

0 

0 

0 

20% 

0 

0 

0 

0 

0 

15% 

0 

0 

0 

0 

0 

5% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6: 
ÎNCALZIREA
mul Numarul 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A LOCUINTE
de Total 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

EI CU GAZE

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 NATURALE
Nu

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 
umarul de bene

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0   

eficiari 

0

20% 

0

0

0

0

0

27% 

0

0

0

0

0

33% 

0

0

0

0

0

40% 

0

0

0

0

0

46% 

0

0

0

0

0

53% 

0

0

0

0

0

59% 

0

0

0

0

0

61% 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 



mediu lunar pe 
membru de 

familie 
(lei) 

ajutorului luni 
Persoana 
singura 

Familii cu 

2 membri 3 membri 4 membri 5 membri 
> 5 

membri 

pâna la 155 262 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

155,1-210 162 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

210,1-260 137 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

260,1-310 112 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

310,1-355 87 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

355,1-425 62 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

425,1-480 44 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

480,1-540 31 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

540,1-615 19 

5 luni               

4 luni               

3 luni               

2 luni               

1 luna               

TOTAL: 
5 luni               

4 luni               



TOTA

  

Numarul to
cereri depu

Numarul to
ajutoarelo

ANEX
PLATI GA

Venit ne
mediu lun
pe memb
de familie

(lei) 

pâna la 15

155,1-21

210,1-26

260,1-31

310,1-35

355,1-42

425,1-48

AL GENERAL: 

otal de 
use 

  

otal al 
r 

  

XA Nr. 1
AZE NATURA
t 
ar 
ru 
e 

Cuantum
ajutor 

55 262 

n

d

0 162 

n

d

60 137 

n

d

0 112 

n

d

55 87 

n

d

25 62 

n

d

80 44 

n

d

3 luni 

2 luni 

1 luna 

0 

31 octombrie 

7: 
ALE 

Plati 
pentru 
luna 

  

To
d
ca

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

  

  

   

0 

30 noiemb

  

  

otal 
din 
are Decemb

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 II 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

  

  

  

0 

brie 31 dece

  

  

rie Ianuarie F

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

    

    

    

0 

La data de 

embrie 31

  

  

Pla

Februarie Mart

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

  

  

  

0 

1 ianuarie 

  

  

ati în luna 

tie Aprilie 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

  

  

  

0 

28 (29) 
februarie 

Mai Iunie 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

  

  

  

0 0 

31 martie

  

  

Iulie Augu

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 

ust



480,1-54

540,1-61

TO

T

ANEX
COMB
singur

Venitul n
mediu lun
pe memb
de famil

(lei) 

pâna la 1

155,1-2

210,1-26

260,1-3

310,1-35

40 31 

n

d

5 19 

n

d

OTAL 

n

d

TOTAL GENERA

XA Nr. 1
USTIBIL
re, altele
net 
nar 
bru 
ie 

Cuantum
ajutorulu

pentru
încalzire

155 54 

10 48 

60 44 

10 39 

55 34 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

AL 

8: AJUTO
LI SOLIZ
e decât b

mul 
ui 
 
e 

Numarul de
luni 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

OARE PE
ZI SI LI
beneficia

e
Total, din 

care 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ENTRU Î
ICHIZI p
arii de aj

Persoana 
singura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ÎNCALZIR
pentru f
jutor soc

Numarul 

2 membri 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

REA LOC
familii s
cial 
de beneficiari 

Fam

 membri 4 m

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

CUINTEI
si persoa

ilii cu 

membri 5 me

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 CU 
ane 

embri 
> 5 

memb

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ri 



355,1-42

425,1-48

480,1-54

540,1-6

T

  

Numarul to
cereri depu

Numarul to
ajutoarelo

ANEX
PETRO

Venit ne
mediu lun
pe memb
de familie

(lei) 

pâna la 15

155,1-21

25 30 

80 26 

40 20 

15 16 

TOTAL: 

TOTAL GENER

otal de 
use 

  

otal al 
r aprobate 

  

XA Nr. 
OLIERI 
t 
ar 
ru 
e 

Cuantum
ajutor 

55 54 

n

d

0 48 

n

d

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

5 luni 

4 luni 

3 luni 

2 luni 

1 luna 

RAL: 

31 octombrie 

19: PL

Plati 
pentru 
luna 

  

To
d
ca

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 noiemb

  

  

LATI LE

otal 
din 
are Decemb

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

brie 31 dece

  

  

EMNE, 

rie Ianuarie F

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

La data de 

embrie 31

  

  

CARBUN

Pla

Februarie Mart

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ianuarie 

  

  

NI, COM

ati în luna 

tie Aprilie 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

28 (29) 
februarie 

MBUSTIB

Mai Iunie 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

31 martie

  

  

BILI 

Iulie Augu

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 

ust



210,1-26

260,1 -31

310,1-35

355,1-42

425,1 - 48

480,1-54

540,1-61

TO

T

ANEX
COMB
social

Tipul de 
familie 

a

60 44 

n

d

10 39 

n

d

55 34 

n

d

25 30 

n

d

80 26 

n

d

40 20 

n

d

5 16 

n

d

OTAL 

n

d

TOTAL GENERA

XA Nr. 2
USTIBIL
 în cond
Numarul 

ajutoarelor
aprobate 

la 
începutul 
sezonului 

rece 

N
aju
ap
î
c

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martir 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

AL 

20: AJUTO
LI SOLIZ
itiile Leg

noiembrie 

umarul 
utoarelor
probate 
n luna 
urenta 

Num
ajutoa
înceta

lu
cure

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

OARE PE
ZI SI LIC
gii nr. 41

de

marul 
arelor
ate în 
na 
enta 

Numar
ajutoare
aproba
în lun
curent

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ENTRU Î
CHIZI pe
16/2001
ecembrie 

rul 
elor
ate 
a 
ta 

Numarul 
ajutoarelo
încetate în

luna 
curenta 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ÎNCALZIR
entru be
1 

ianua

 
r
n 

Numarul 
ajutoarelor
aprobate 
în luna 
curenta 

a
î

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

REA LOC
eneficiar

rie 

Numarul 
ajutoarelor
ncetate în 

luna 
curenta 

Nu
ajut
ap
în
cu

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

CUINTEI
rii de aju

februarie 

umarul 
toarelor
robate 

n luna 
urenta 

Num
ajutoa
înceta

lun
cure

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

 CU 
utor 

m

arul 
arelor
ate în 
na 
enta 

Numaru
ajutoare
aprobat
în luna
curenta

martie 

ul 
lor
te 
a 
a 

Numa
ajutoar
încetat

luna
curen



persoana
singura 

familii cu 
2 
membri 

familii cu 
3 
membri 

familii cu 
4 
membri 

familii cu 
5 
membri 

familii cu 
> 5 
membri 

TOTAL: 

PLATI 

  

ANEX

CERTIFICA

Efectuata
Urmare a
|_| Dnei
A. Date pe
Numele |_
Prenumele
Cod nume

Cetatenia?
|_| Român
|_| UE 
|_|Non-UE

Starea civi
|_| necasa
|_| vaduv(
|_| divorta
|_| despar

Act de iden
Eliberat de

(*) Pentru 
BI - buleti
P - pasapo
CI - carte 
CIP - carte

    

    

    

    

    

    

    

La începu
sezonului

  

XA Nr. 2

 

CONSILIUL

ARE PRIMAR 

 
a la data de
a cererii înre
 
ersonale ale so
_|_|_|_|_|_|_|_
e |_|_|_|_|_|_
ric personal |_

? 
na 

E 

ila a solicitantu
atorit(a) 
(a) 
at(a) 
rtit(a) în fapt 

ntitate/dovedit
e |_|_|_|_|_|_

 cetatenii româ
n de identitate
ort 
de identitate 
e de identitate 

  

  

  

  

  

  

  

utul 
 rece în lu

  

1: 

L LOCAL .........

e |z|z|l|l|a|a
egistrata su

licitantului: 
_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_

_|_|_|_|_|_|_|_

ului? |_| casato

tor* |_|_|_| Se
|_|_|_|_|_|_|_

âni: 
e 

 provizorie 

  

  

  

  

  

  

  

una noiembrie 

....................

a|a|a| pentr
ub nr. |_|_|_

|_|_|_|_|_|_| 
_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_

si a

orit(a) |_| uniu

eria |_|_|_| Nr
_|_|_| La data

(*) Pen
apatriz
PST - 
DI - d
PSTL -

  

  

  

  

  

  

  

în luna dece

  

....................

pentru acord

ru acordarea
_|_|_|_|_| 

 
|_| 
|_|_|_|_|_|_| 

nume (tara) ..

une consensua

. |_|_|_|_|_|_
 de |_|_|_|_|_

ntru cetatenii s
zi: 
permis de sed
ocument de id
- Permis de sed

   

   

   

   

   

   

   

mbrie în luna

  

...................

ANCHETA
darea ajutorulu

a ajutorului
la data de |

 

....................

la 

_|_|_|_|_|_|_|_
_|_|_|_| 

straini sau 

ere temporara
entitate 
dere pe terme

   

   

   

   

   

   

   

a ianuarie în

  

......... 

A SOCIALA 
ui pentru încalz

 pentru înca
_|_|_|_|_|_

.................. 

_|_|_|_|_|_| 

a 

n 

(*) Pentru ce
Confed. Elve
CIN - certific
rezidenta 

  

  

  

  

  

  

  

 luna februarie

zirea locuintei 

alzirea locuin
_|_|_| a |_|

etatenii UE, SE
etiana: 
cat înregistrare

  

  

  

  

  

  

  

e 
în luna 
martie 

  

ntei 
| Dlui 

EE sau din 

e CR - carte de

  

  

  

  

  

  

  

e 



lung 

Date de contact ale solicitantului: 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Solicitantul are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| Nu |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? |_| NU 

|_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptatite: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a partenerului/persoanei îndreptatite? 
|_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) |_| vaduv(a) |_| divortat(a) |_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din 
Confed. Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptatite : 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partenerul/persoana îndreptatita are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| NU |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional |_| 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 



|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

C) Date privind familia 
(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

 
(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

 
(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din 
Confed. Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

1. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

2. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela |_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

3. 



Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

4. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? 
(se vor atasa acte 
doveditoare) 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 
(se vor atasa acte 
doveditoare) 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

5. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 



Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

6. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

D. Starea locativa a familiei/persoanei îndreptatite: 

|_| Casa cu curte Nr. camere   Suprafata       Tipul de încalzire al locuintei 

|_| Casa fara curte Nr. camere   Suprafata       Energie termica în sistem centralizat   

|_| Apartament la bloc Nr. camere   Suprafata       Gaze naturale   

|_| Locuinta sociala Nr. camere   Suprafata       Lemne, carbuni, combustibili petrolieri   

|_| Locuinta de serviciu Nr. camere   Suprafata       Regimul juridic al locuintei 

|_| Locuinta de necesitate Nr. camere   Suprafata       
|_| Proprietate 

personala 
|_| În închiriere 

public/privat |_| Institutionalizat/nu are 
locuinta 

Nr. camere   Suprafata       

E. Familia/persoana singura îndreptatita detine în proprietate/folosinta: 

BUNURI IMOBILE* 

1 Cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate   

BUNURI MOBILE 

MIJLOACE TRANSPORT* 

1 Autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani   

2 Autoutilitare   

3 Autocamioane si remorci   

4 Salupe   

5 Barci cu motor   

6 Scutere de apa   

7 Iahturi   



8 Autobuze   

9 Microbuze   

UTILAJE AGRICOLE* 

12 Tractor   

13 Combina autopropulsata   

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA* 

14 Presa de ulei   

15 Moara de cereale   

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* 

(*) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

16 Utilaje de prelucrat lemnul*: drujba. gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau 
electric; 

  

17 Alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric   

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei   

TERENURI/CURSURI DE APA** 

(**) Se va marca eu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 

1 Terenul intravilan sau extravilan pe care se afla locuinta de domiciliu si curtea aferenta, precum si alte terenuri 
în intravilan arabile sau cu potential de constructii ori vânzare, cu o suprafata totala mai mare de 1000 m2 în 
zona urbana si 2000 m2 în zona rurala 

  

TERENURI ÎN ZONA COLINARA SI DE SES*** 

2 Arabil si fâneata ha       

3 Forestier ha       

4 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

TERENURI ÎN ZONA MONTANA*** 

5 Forestier ha       

6 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

7 Pasuni si fanete ha       

ANIMALE/PASARI*** 

1 Bovine buc       

2 Porcine buc       

3 Ovine/caprine buc       

4 Familii de albine buc       

(***) Se va trece suprafata terenului (ha) sau numarul de animale aflate în posesie 
F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTATITA: 

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTATITA gospodareste 
|_| singura 
|_| împreuna cu alta(e) persoana(e) singura(e) 
|_| împreuna cu alta(e) familie(i) 

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE. DE FAMILIE ÎN LUNA:     

Cod Categoria de venituri Venitul realizat* lei 

VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE   

1 Venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, 
de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil 
autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii 
reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii 

            

2 Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari 
de servicii, precum si din practicarea unei meserii 

            

3 Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala 
provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de 
comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe 
dreptului de autor si altele asemenea 

            

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE 

4 Salariul obtinut pe baza de contract de munca/raport de serviciu             



5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap             

6 Salariul asistentului maternal             

7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente             

8 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o 
activitate independenta 

            

9 Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare             

10 Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate 
publica, stabilite potrivit legii 

            

11 Indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial 

            

12 drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte 
drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii 

            

13 indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul 
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la 
regiile autonome 

            

14 remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform 
prevederilor legii societatilor comerciale 

            

15 remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, 
în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari 

            

16 sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin 
subscriptie publica 

            

17 sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de 
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în 
comisia de cenzori 

            

18 sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii             

19 indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de 
asigurari sociale 

            

20 sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit 
pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe 
perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul 
serviciului, pentru salariatii din institutiile publice 

            

21 indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite 
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generala a actionarilor 

            

22 sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri 
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu 
indicele de inflatie 

            

23 indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de 
neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca 

            

24 orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea 
impunerii 

            

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 

25 veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor 
mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, 
altele decât veniturile din activitati independente 

            

VENITURI DIN INVESTITII 

26 dividende             

27 venituri impozabile din dobânzi             

28 câstiguri din transferul titlurilor de valoare             

29 venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si orice alte operatiuni similare 

            

30 venituri din lichidarea unei persoane juridice             

PENSII 

PENSII DE STAT 



31 pensia pentru limita de vârsta             

32 pensia anticipata             

33 pensie anticipata partiala             

34 pensia de invaliditate             

35 pensia de urmas             

PENSII AGRICULTORI 

36 pensie agricultor             

PENSII MILITARE 

37 pensie de serviciu             

38 pensia de invaliditate             

39 pensia de urmas             

40 pensia I.O.V.R.             

INDEMNIZATII 

41 Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de 
munca ca urmare a participarii la revolutie si pt. urmasii acestora 

            

42 Indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevazatori handicap 
grav 

            

43 Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca             

44 Indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti 
sau executanti 

            

INDEMNIZATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

45 Indemnizatia pentru maternitate             

46 Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1, 2 sau 3 ani             

47 Stimulent lunar/de insertie             

48 Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu handicap             

INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT 

49 Indemnizatia lunara acordata magistratilor înlaturati din justitie din considerente 
politice 

            

50 Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau 
etnice 

            

51 Indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vaduvelor de 
razboi 

            

52 Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 

            

53 Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor 
de creatie, legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica 

            

54 Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap             

55 Buget complementar             

56 Indemnizatia cuvenita revolutionarilor             

57 Indemnizatia de merit acordata în temeiul Legii nr. 118/2002 ="5%">&nbsp;           

58 Renta viagera pentru sportivi             

VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE 

59 Venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si 
solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat 

            

60 Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor             

61 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea             

62 Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare 
naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre 
unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte 
unitati, pentru utilizare ca atare 

            

VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC 

63 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri             

64 Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câstigurile realizate ca urmare a             



participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL SI AL DEZMEMBRAMINTELOR 
ACESTUIA 

65 Venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, 
altele decât cele cu titlu de mostenire 

            

VENITURI DIN ALTE SURSE 

66 Prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta 
entitate, în cadrul unei activitati pentru o persoana fizica în legatura cu care 
suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii 

            

67 Câstiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de 
asigurare încheiat între parti cu ocazia tragerilor de amortizare 

            

68 Venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte 
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor 
contractului de munca sau în baza unor legi speciale 

            

69 Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de 
arbitraj comercial 

            

70 Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile             

VENITURI OBTINUTE DIN STRAINATATE 

71 Venituri obtinute din strainatate             

ALOCATII 

72 Alocatia de stat pentru copii             

73 Alocatia lunara de plasament             

74 Alocatia de întretinere             

BURSE* 
* Cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale precum si a sprijinului financiar prevazut de H.G. nr. 1488/2004 

75 pentru elevi             

76 pentru studenti             

AJUTOARE 

77 Ajutorul banesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de munca în 
perioada efectuarii unei pedepse privative de libertate 

            

ALTE SURSE DE VENIT 

78 Depozite bancare             

79 Renta viagera agricola             

80 Alte venituri             

81 Venituri potentiale obtinute din valorificarea unor bunuri mobile si imobile (conform
HCL)** 

            

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI             

VENIT NET LUNAR PE MEMBRI DE FAMILIE             

(*) Pentru aceeasi categorie de venituri se va înscrie suma totali a acestora. 
(**) Se va înscrie venitul realizat în anul procedeul. 
G. STAREA DE SANATATE A PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU PERSOANEI ÎNDREPTATITE 
  
  
  

H. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU PERSOANEI ÎNDREPTATITE 
  
  
  

I ALTE ASPECTE 
  
  
  

J. CONCLUZII 
Se propune 
|_| acordarea …………………… 



|_| neacordarea ………………….. 
MOTIVATIA: 
  
  

AM LUAT LA CUNOSTINTA 
SOLICITANT ………………. 
SEMNATURA …………….. 

ÎNTOCMIT ………………….. 
SEMNATURA ……………….. 

[POZA] CONSILIUL LOCAL ............................................................................ 
CERTIFICARE PRIMAR 
[POZA] 

ANCHETA SOCIALa 
pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei 

Efectuata la data de |z|z|l|l|a|a|a|a| pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 
locuintei 
Urmare a cererii înregistrata sub nr. |_|_|_|_|_|_|_| la data de 
|_|_|_|_|_|_|_|_| a |_| Dlui. |_| Dnei 
A. Date personale ale solicitantului: 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a solicitantului? |_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) 
|_| vaduv(a) 
|_| divortat(a) 
|_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din 
Confed. Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale solicitantului: 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Solicitantul are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| Nu |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare 
|_| lucrator ocazional 
|_| lucrator agricol 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? |_| NU 

|_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptatite: 



Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cetatenia? 
|_| Româna 
|_| UE 
|_|Non-UE 

si anume (tara) ....................................... 

Starea civila a partenerului/persoanei îndreptatite? 
|_| casatorit(a) |_| uniune consensuala 
|_| necasatorit(a) |_| vaduv(a) |_| divortat(a) |_| despartit(a) în fapt 

Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| 

(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din 
Confed. Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptatite : 
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_|_|_|_| Et. |_|_|_|_| Apart. |_|_|_|_|_| Sector |_|_|_|_| Localitatea 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
judet |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partenerul/persoana îndreptatita are resedinta (loc de sedere obisnuita) în afara României? 
|_| NU |_| Da, în localitatea .......................................... tara ..................................... 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia 
profesionala? 

|_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional |_| 
Altele ................. 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

C) Date privind familia 
(*) Pentru cetatenii români: 
BI - buletin de identitate 
P - pasaport 
CI - carte de identitate 
CIP - carte de identitate provizorie 

 
(*) Pentru cetatenii straini sau 
apatrizi: 
PST - permis de sedere temporara 
DI - document de identitate 
PSTL - Permis de sedere pe termen 
lung 

 
(*) Pentru cetatenii UE, SEE sau din Conf. 
Elvetiana: 
CIN - certificat înregistrare CR - carte de 
rezidenta 

1. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 



Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

2. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela |_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

3. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

4. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

5. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

6. 
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Act de identitate/doveditor* |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Relatia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptatita? 

|_| sot/sotie |_| parinte |_| partener uniune consensuala 
|_| copil natural |_| copil adoptat |_| copil în plasament familial 
|_| copil în tutela |_| copil în curatela|_| copil încredintat în vederea adoptiei 
Altele ............... 

Situatia scolara? |_| fara studii |_| generale |_| medii |_| superioare 

Situatia profesionala? |_| salariat |_| pensionar |_| somer |_| student 
|_| independent |_| elev care urmeaza cursurile scolare |_| Da |_| Nu 
|_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional 
Altele ................ 

Daca a locuit în afara tarii în ultimii 2 ani? 



|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca a lucrat în afara tarii în ultimii 2 ani? 

|_| Nu |_| Da 
În perioada .............................. Tara........................................... 
În perioada .............................. Tara........................................... 

Daca beneficiaza de unele 
drepturi de asistenta sociala? 

|_| NU |_| Da, din România 
|_| Da, din alte tari 

Venituri totale realizate în luna anterioara 
depunerii cererii 
|_|_|_|_| lei 

D. Starea locativa a familiei/persoanei îndreptatite: 

|_| Casa cu curte Nr. camere   Suprafata       Tipul de încalzire al locuintei 

|_| Casa fara curte Nr. camere   Suprafata       Energie termica în sistem centralizat   

|_| Apartament la bloc Nr. camere   Suprafata       Gaze naturale   

|_| Locuinta sociala Nr. camere   Suprafata       Lemne, carbuni, combustibili petrolieri   

|_| Locuinta de serviciu Nr. camere   Suprafata       Regimul juridic al locuintei 

|_| Locuinta de necesitate Nr. camere   Suprafata       |_| Proprietate 
personala 

|_| În închiriere 
public/privat |_| Institutionalizat/nu are locuinta 

E. Familia/persoana îndreptatita detine în proprietate/folosinta: 

BUNURI IMOBILE* 

1 Cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate   

BUNURI MOBILE 

MIJLOACE TRANSPORT* 

1 Autoturisme care depasesc 1600 cmc   

2 Autoutilitare   

3 Autocamioane si remorci   

4 Salupe   

5 Barci cu motor   

6 Scutere de apa   

7 Iahturi   

8 Autobuze   

9 Microbuze   

UTILAJE AGRICOLE* 

12 Tractor   

13 Combina autopropulsata   

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA* 

14 Presa de ulei   

15 Moara de cereale   

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* 

16 Utilaje de prelucrat lemnul*: drujba. gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau 
electric; 

  

17 Alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric   

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei   

(*) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 
TERENURI/CURSURI DE APA** 

1 Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan) care depasesc 1.000 mp în zona 
urbana si 2.000 mp în zona rurala 

  

(**) Se va marca cu X rubrica corespunzatoare bunului aflat în posesie 
TERENURI ÎN ZONA COLINARA si DE sES*** 

2 Arabil si fâneata ha       

3 Forestier ha       

4 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

TERENURI ÎN ZONA MONTANA*** 



5 Forestier ha       

6 Vii, livezi, gradini de legume si flori ha       

7 Pasuni si fanete ha       

ANIMALE/PASARI*** 

1 Bovine buc       

2 Porcine buc       

3 Ovine/caprine buc       

4 Familii de albine buc       

(***) Se va trece suprafata terenului (ha) sau numarul de animale aflate în posesie 
F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTATITA: 

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTATITA gospodareste 
|_| singura 
|_| împreuna cu alta(e) persoana(e) singura(e) 
|_| împreuna cu alta(e) familie(i) 

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE. DE FAMILIE ÎN LUNA:     

Cod Categoria de venituri Venitul realizat* lei 

VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE   

1 Venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii 
reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii 

            

2 Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de 
servicii, precum si din practicarea unei meserii 

            

3 Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala 
provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de 
comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe 
dreptului de autor si altele asemenea 

            

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE 

4 Salariul obtinut pe baza de contract de munca/raport de serviciu             

5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap             

6 Salariul asistentului maternal             

7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente             

8 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o 
activitate independenta 

            

9 Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare             

10 Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate 
publica, stabilite potrivit legii 

            

11 Indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial 

            

12 drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi 
ale personalului militar, acordate potrivit legii 

            

13 indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul 
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la 
regiile autonome 

            

14 remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform 
prevederilor legii societatilor comerciale 

            

15 remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în 
baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari 

            

16 sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin 
subscriptie publica 

            

17 sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de 
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în 
comisia de cenzori 

            



18 sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii             

19 indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de 
asigurari sociale 

            

20 sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe 
profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe 
perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul 
serviciului, pentru salariatii din institutiile publice 

            

21 indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite 
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generala a actionarilor 

            

22 sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri 
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu 
indicele de inflatie 

            

23 indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de 
neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca 

            

24 orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea 
impunerii 

            

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 

25 veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile 
si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele 
decât veniturile din activitati independente 

            

VENITURI DIN INVESTITII 

26 dividende             

27 venituri impozabile din dobânzi             

28 câstiguri din transferul titlurilor de valoare             

29 venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si orice alte operatiuni similare 

            

30 venituri din lichidarea unei persoane juridice             

PENSII 

PENSII DE STAT 

31 pensia pentru limita de vârsta             

32 pensia anticipata             

33 pensie anticipata partiala             

34 pensia de invaliditate             

35 pensia de urmas             

PENSII AGRICULTORI 

36 pensie agricultor             

PENSII MILITARE 

37 pensie de serviciu             

38 pensia de invaliditate             

39 pensia de urmas             

40 pensia I.O.V.R.             

INDEMNIZATII 

41 Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca
ca urmare a participarii la revolutie si pt. urmasii acestora 

            

42 Indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevazatori handicap 
grav 

            

43 Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca             

44 Indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau 
executanti 

            

INDEMNIZATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

45 Indemnizatia pentru maternitate             

46 Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1, 2 sau 3 ani             

47 Stimulent lunar/de insertie             



48 Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu handicap             

INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT 

49 Indemnizatia lunara acordata magistratilor înlaturati din justitie din considerente 
politice 

            

50 Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice             

51 Indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi             

52 Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 

            

53 Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de 
creatie, legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica 

            

54 Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap             

55 Buget complementar             

56 Indemnizatia cuvenita revolutionarilor             

57 Indemnizatia de merit acordata în temeiul Legii nr. 118/2002             

58 Renta viagera pentru sportivi             

VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE 

59 Venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si 
solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat 

            

60 Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor             

61 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea             

62 Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare 
naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre 
unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte 
unitati, pentru utilizare ca atare 

            

VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC 

63 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri             

64 Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câstigurile realizate ca urmare a participarii 
la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 

            

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL SI AL DEZMEMBRAMINTELOR 
ACESTUIA 

65 Venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, 
altele decât cele cu titlu de mostenire 

            

VENITURI DIN ALTE SURSE 

66 Prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta 
entitate, în cadrul unei activitati pentru o persoana fizica în legatura cu care 
suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii 

            

67 Câstiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare 
încheiat între parti cu ocazia tragerilor de amortizare 

            

68 Venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte 
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor 
contractului de munca sau în baza unor legi speciale 

            

69 Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj 
comercial 

            

70 Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile             

VENITURI OBTINUTE DIN STRAINATATE 

71 Venituri obtinute din strainatate             

ALOCATII 

72 Alocatia de stat pentru copii             

73 Alocatia lunara de plasament             

74 Alocatia de întretinere             

BURSE* 

75 pentru elevi             

76 pentru studenti             
* Cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale precum si a sprijinului financiar prevazut de H.G. nr. 1488/2004 
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