
 

CONDIŢII DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA 
LOCUINTEI 2013-2014 

ACTE NECESARE  
  

    I.  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere - 
formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de 
membrii acesteia-  

     Cererea si declaratie pe propria raspundere (tip),  se completează către  de proprietarul locuintei sau 
titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de 
proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere, ori dupa caz , reprezentantul legal al 
persoanei singure  care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin.1 lit.b şi art. 
178 lit. a şi b din Legea 287/2009(adică TUTORELE ca reprezentant legal al interzisului judecătoresc adică al 
persoanei lare nu are discernământ şi CURATORUL ca reprezentant legal al persoanei care din cauza bolii sau 
a bătrâneţii nu se poate deplasa să depună cererea. 

ATENŢIE  Persoanele care nu pot depune personal cererile pentru acordarea ajutorului de căldură, le pot 
depune prin REPREZENTANTUL LEGAL care poate fi: 

1. Părintele,pentru copilul care nu a împlinit 16 ani şi care are locuinţă proprietate personală(beneficiar 
este  doar copilul nu şi părinţii) 

2.TUTORELE – (hotărâre judecătorească prin care este numit tutore) – pentru interzisul judecătoresc 
adică pentru persoana care nu are discernământ 

3. CURATORUL – (hotărâre judecătorească prin care este numit curator) – pentru persoana cu 
discernământ care din cauza bătrâneţii sau bolii nu se poate deplasa să depună cererea. 

 Cele  3 categorii de personae vor complete cererea şi vor bifa căsuţa denumită “în numele persoanei 
îndreptăţite” 



 

    II.  Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte: 

          a) actul de identitate – original + copie(buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, 
permis de şedere   temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să 
corespundă cu locul de consum) 

          b) Contract de inchiriere a locuintei -  orginal+copie 

          c) Copie după certificatul de căsătorie 

          d) Copie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani 

          e) Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul 

          f) Certificat de moştenitor pentru succesorul de drept al titularului ajutorului de căldură care  a decedat 

          g)Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea 
tichetelor de masă) 

         h) Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii 

 

         i) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii 

         j) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii 

         k) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii 
(copie decizie) 

         l) Cupon  sau extras de cont - alocaţie de stat pt. copii - în original sau copie  

         m) Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student cu mentiune referitoare la bursă 



         n) Cupon alocaţie de plasament în original sau copie (dacă este cazul) 

         o) Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în 
care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate 

          p) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere ,scrisă de 
mână , dată de fiecare membru al familiei major, că nu realizează venituri, însoţită de adeverinţă emisă de 
Administratia Finanţelor Publice Oneşti ,privind venituri impozabile. 

        q)   Bunurile în proprietate: 

                                   - locuinţă proprietate personală,  

                                   - mijloace de transport – anul fabricatiei, 

                                   -  teren agricol- suprafaţă, 

             vor fi dovedite cu certificatul de atestare fiscal eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite şi  
certificatul agricol eliberat de catre compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Oneşti ,pentru 
toate persoanele majore. 

         r)  copie dupa ultima factură la gaze (dacă este cazul) 

         s)  copie dupa ultima factură la energie termică (dacă este cazul) 

           t)copie după ultima factură la energie electrică(dacă este cazul) 

           u) pentru sot,soţie - certificat fiscal de la Primaria Onesti(Serviciul Impozite şi Taxe) din 
care sa rezulte că nu au datorii la bugetul local 



            v)  Adeverinţă eliberată de catre asociatia de proprietari prin care se vor  certifica datele 
înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere , referitoare la componenţa familiei 
solicitante(nume si prenume) 

              În vederea dovedirii calităţii de chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
va anexa cererii o xerocopie a contractului de închiriere,comodat,etc., incheiat conform art. 6 
lit. i din Ordonanţa 27/2013. 

            În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de 
familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea 
legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind 
totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire. Dacă 
împuternicitul are domiciliul în altă localitate, va aduce de acolo,dovada că nu a depus cerere 
pentru ajutor de căldură şi deasemenea de ce bunuri beneficiază în acea localitate. 

             La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei 
singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară 
depunerii cererii. 

 

       În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul  are obligaţia 
de a menţiona bunurile deţinute. 

   

 

 
 



 
 

LISTA BUNURILOR  
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incălzire 

 
   
 Bunuri imobile 

 1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 

 2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 
mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală 

 Bunuri mobile* 

 1 
Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia 
celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor 
dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

 2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

 3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze 

 4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor 
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 



 5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

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

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

 *) Aflate în stare de funcţionare 

 Depozite bancare 

 1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

 Terenuri/animale şi/sau păduri 

 1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terenuri  

 

 
TERENURI/CURSURI DE APĂ 

FAMILII CU 1-3 
PERSOANE 

FAMILII CU PESTE 3 
PERSOANE 

 

1. Terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 
m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală, cu excepţia terenului pe care sunt construite locuinţa şi anexele 

 

2. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de 
munte, cu potenţial productiv (exploatabile) 

1,5 ha/familie 2 ha/familie 

 
   
 Categorii de animale/păsări 

 1. peste două bovine 

 2. peste o cabalină 

 3. peste 3 porcine 

 4. peste 5 ovine/caprine 

 5. peste 5 familii de albine 

 6. peste 10 capete de iepuri de casă 

 7. peste 25 de capete de păsări 

  

 

 

  



 
 
 

NOTĂ: 
 
 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la 
excluderea acordării ajutorului pentru încălzire. 

 
 

 

   

   

   

 



   

   

   

Verificări şi sancţiuni 
      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 şi înşelăciune şi se pedepseşte potrivit dispoiziţiilor Codului Penal. În aceste 
cazuri primarul are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală. 
 

       Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu 
s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna 
următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile 
legii. 

        Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
  

 

 

 



  

       Program preluare cereri ajutor  
                          încălzire 
Formularele tipizate - Cerere şi declaraţie pe proprie 
răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei se vor prelua începând cu data de  

        17.10.2013  
  

                       LUNI – JOI   INTRE ORELE 800 - 1600    

        VINERI   INTRE ORELE 800 - 1200    



 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI  

2013-2014 

      Începând cu data de 17 octombrie se vor elibera de la Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială din strada Postei nr. 1(Primăria veche), cererile  pentru 
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze ,energie electrică 
,energie termică şi combustibili solizi. 
 
     Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul 
rece 2013-2014 sunt afisate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
din str. Poştei nr. 1(Primăria veche). 
 

 Perioada de depunere a cererilor  este 17 octombrie -  20 noiembrie 2013 
 
                         LUNI – JOI   INTRE ORELE 800 - 1600    

                             VINERI   INTRE ORELE 800 - 1200    



     

    
 

 
PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR 
     PENTRU SUBVENŢIE LA INCĂLZIRE  
 
 

17 octombrie -  20 noiembrie 2013 
 

 


	2013-2014

