
 

Documentația necesară pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței:  

a. cererea declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței;  

b. actul de identitate al solicitantului și al celorlalți membrii (copie xerox și original);  

c. certificatul de naștere al solicitantului și al celorlalți membrii (copie xerox și original);  

d. certificat de căsătorie/divorț/deces (copie xerox și original); 

e. livret de familie (copie xerox și original); 

f. adeverință de elev pentru copii care frecventează cursurile școlare; 

g. adeverinţa de la Serviciul Comunitar pentru Registru Agricol, Cadastru, Carte Funciară, Agricultură și Activități Sanitar-Veterinare 

(Primărie); 

h. adeverință salariat/cupon pensie/cupon handicap; 

i. adeverință cu venitul obținut din subvenția APIA; 

j. cartea de identitate a mașinii (pentru cei care dețin). 

ATENŢIE! Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu 

beneficiază de ajutor social: 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței 

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 prelucrarea 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 păsări 

1 
Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 

euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie 

Obligaţia beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței 

După stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, titularul are ca obligaţie 

să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în 

termen de 5 zile de la data la care a intervenit aceasta. 

 


