
AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI  
 
 Dosarele pentru ajutor de încălzire se depun la sediul primariei incepand cu data de 
29 octombrie intre orele 08.30-15.30 şi va cuprinde : 

- dosar cu şină  
- cerere tip (se eliberează de către primărie gratuit, o singură dată) , se completează 

citeţ,  cu litere majuscule şi se semnează de titularul locuintei sau de catre persoana 
legal imputernicita de catre acesta.  

- adeverinţă de rol de la primărie – registrul agricol (actul de proprietate al locuintei)  
- copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului  

     -  copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei  
   - copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul 
   - adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii 
(inclusiv valoarea tichetelor  de masă) 
   - cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii 
   - cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii 
   - cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii 
   - cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară 
depunerii cererii (copie decizie) 
   - 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 
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 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. 
În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul  are obligaţia de a 
menţiona bunurile deţinute 
   

LIMITELE DE VENIT SI COMPENSATIA ACORDATA (In lei ) 
Venit net mediu 
pe membru de 

familie 

Valoarea 
compensatiei 

lunare 

Nr. de luni 
pentru care se 
acorda ajutorul 

Valoarea 
totala a 

jutorului 

Observatii 
Pentru a beneficia de 
intreaga perioada de ajutor 
de incalzire, titularii trebuie 
sa depuna cererile pana la 
data de 20 noiembrie. Dupa 
aceasta data, titularii care 
depun cereri de acordare a 
ajutorului de încălzire vor 
beneficia de acest drept 
incepand cu luna 
urmatoare, pentru numărul 
de luni ramase  

Până la 155 lei 54 5 270 
Între 155,1-210 48 5 240 
Între 210,1-260 44 5 220 
Între 260,1-310 39 5 195 
Între 310,1-355 34 5 170 
Între 355,1-425 30 5 150 
Între 425,1-480 26 5 130 
Între 480,1-540 20 5 100 
Între 540,1-615 16 5 80 

 
 


