
ACTE NECESARE  

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

1. Copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate pentru membri 

familiei care au împlinit vârsta de 14 ani; 

2. Copie după certificatele de naştere pentru copii sub 14 ani; 

3. Copie certificat de căsătorie; 

4. Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci  

când este cazul; 

5. Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net + bonuri de masă realizat în luna 

anterioară lunii în care se solicită dreptul;  

6. Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice privind veniturile 

impozabile; 

7. Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară 

depunerii cererii; 

8. Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară 

depunerii cererii; 

9. Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară 

depunerii cererii; 

10. Cupon alocaţie de stat pentru copii, indemnizaţia pt. creşterea copilului; 

11. Adeverinţă şcoală/facultate care să se ateste calitatea de elev/student şi dacă 

aceştia beneficiază sau nu de burse; 

12. Adeverinţă de la unităţile bancare în cazul persoanelor care au depozite 

bancare; 

13. Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul 

depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii 

familiale sau ca persoane fizice autorizate; 

14. Adeverinţă Registru agricol cu terenurile deţinute; 

15. Pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa o declaraţie pe 

proprie răspundere; 

16. Copie talon de înmatriculare pentru autovehicule; 

17. Copia facturii de la E-on Gaz și Electrica; 

18. Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul  va anexa 

cererii o xerocopie după unul din următoarele documente : 

- contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă; 

- contract de donaţie a unui imobil tip locuinţă; 

- contract de închiriere; 

- contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă; 

- certificatul de moştenitor, 

- extrasul, certificatul sau copia cărţii funciare.  


