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  Acte necesare stabilirii şi acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, 

conform   Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.70/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 

-copie a B.I./C.I./C.I.P., pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani 

sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinta trebuie să corespundă cu adresa la 

care se solicită ajutorul) 

-copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta 

de 14 ani; 

                  -copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz); 

                 -factura  lunii  anterioare  pentru  solicitantii  ajutorului  pentru  încălzirea  locuintei  

cu gaze naturale şi energie electrică; 

-extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care 

detin depozite bancare); 

-hotărârea  definitivă  de  încuviintare  a  adoptiei,  de  plasament  familial  al 

minorului, potrivit legii; 

-hotărârea   de  delegare  temporară  a  autoritătii  părinteşti  cu  privire  la  

persoana minorului; 

                -actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 

                 -copie după hotărârea judecătorească de divort sau certificat de deces atunci când este 

cazul, 

               -adeverintă  de  salariu,  cuprinzând  salariul  net  din  luna  anterioară  depunerii  cererii 

(inclusiv  valoarea tichetelor de masă sau specificatia „nu beneficiază de tichete de masă”), 

după caz; 

-cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii; 

-cupon indemnizatie şomaj din luna anterioara depunerii cererii; 

-decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităti 

independente sau chirii; 

-adeverintă privind veniturile realizate din dividende, părti sociale; 

  -adeverintă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizatii şi stimulente 

pentru creşterea copilului; 

-adeverintă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură; 

 -adeverintă privind acordarea subventiei de la A.P.I.A; 

-copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care 

detin astfel de bunuri; 

-extras de cont bancar la una din următoarele bănci: Transilvania, Cec Bank, B.R.D., 

UNICREDIT,  B.C.R.,  Raiffeisen,  Banc  Post  (pentru  încălzirea  locuintei  cu  lemne,  

cărbuni, combustibili petrolieri ); 

-pentru  încălzirea  locuintei  cu  energie  termică,  cererea  şi  declaratia  pe  

propria răspundere trebuie certificate de către asociatia de proprietari; 



-în  situatia  în  care  există  neconcordantă  între  adresa  din  C.I./B.I.  şi  actul  de 

proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală; 


