
 

AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

BENEFICIARUL AJUTORULUI DE INCALZIRE CU GAZE ARE OBLIGATIA DE A TRANSMITE 

LUNAR CITIREA INDEXULUI CATRE FURNIZORUL DE GAZE 

ORICE MODIFICARE INTERVENITA SE ANUNTA DE CATRE TITULARUL AJUTORULUI IN 

MAXIM 5 ZILE 

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII DE AJUTOR INCALZIRE CU GAZE/ LEMNE/ ENERGIE 

ELECTRICA 

 copie buletin de identitate / carte de identitate pentru membrii familiei care au 

implinit varsta de 14 ani ( domiciliul sau resedinta trebuie sa corespunda cu locul 

de consum) ; 

 certificat casatorie/ livret familie ; 

 copie certificat de nastere pentru totii membrii familiei care nu au implinit varsta 

de 14 ani ; 

 hotarare judecatoreasca de divort pentru incredintare minor (daca este cazul) 

 adeverinta salariu, cuprinzand salariul NET din luna anterioara depunerii cererii( 

inclusiv valoarea tichetelor de masa) 

 cupon pensie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii- inclusiv 

pensie alimentara 

 cupon indemnizatie de somaj din luna anterioara depunerii cererii 

 cupon indemnizatie de handicap din luna anterioara depunerii cererii 

 adeverinta emisa de Circa Financiara(Primaria Paulesti) din care sa reiasa daca 

exista alte venituri impozabile 

 in vederea dovedirii calitatii de chirias, solicitantul ajutorului pentru incalzirea 

locuintei va anexa cererii o xerocopie de pe contractul   de inchiriere. 

 In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei este un membru 

de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chirias, acesta va 

prezenta imputernicirea legala (notariala) din partea proprietarului sau a 

titularului contractului de inchiriere ; dovedind totodata ca are domiciliul sau 

resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul de incalzire ; 

 In vederea identificarii codului de abonat si locul de consum, solicitantul va 

prezenta factura emisa de furnizorul de gaze naturale/energie electrica ; 

 Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament 

familial al minorului (daca este cazul) ;Actul din care sa rezulte calitatea de tutore 

sau curator( daca este cazul) 

 Declaratie notariala din partea parintilor ai caror copii minori nu locuiesc 

impreuna cu acestia (in cazul in care minorii locuiesc impreuna cu alte rude); 
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 Adeverinta eliberata de angajator pentru asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap  cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii 

 Talon de plata indemnizatie crestere copil pentru copilul pana la 2 ani sau 3 

ani(pentru copilul cu handicap) ; 

 Talon de plata indemnizatie crestere copil cu handicap  in varsta de pana la 7 ani 

respectiv 18 ani ; 

 Talon de plata alocatie de stat pentru copii ; 

 Talon de plata pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati potrivit 

legii, unor persoane sau familii ; 

 Este obligatoriu schimbarea titularului contractului, cu furnizorul de gaze 

naturale/ energie electrica in cazul decesului vechiului titular ; 

 Adeverinta registrul agricol cu teren detinut, pe categorii 

 Certificat fiscal 

 


