
ACTE NECESARE: 
a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte 

de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii 

familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă 

cu locul de consum); 

 b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit 

vârsta de 14 ani; 

 c) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii 

cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană); 

 d) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară 

depunerii cererii; 

 e) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară 

depunerii cererii; 

 f) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii 

cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.; 

 g) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna 

anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie); 

 h) Persoanele care nu realizează venituri vor prezenta o dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) 

şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor 

consemna la codul 79 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere; 



 În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, 

după caz:  

• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă; 

• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; 

• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de 

abitaţie, uz sau uzufruct viager 

• contractul de schimb de locuinţe; 

• contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră; 

• contractul de închiriere  

• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă; 

• certificatul de moştenitor; 

 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. 

 

 



LISTA BUNURILOR  

ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

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 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 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 PĂSĂRI 

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 

NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea 

locuinţei. 
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