ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII PENTRU
AJUTOR INCALZIRE CU GAZE/ LEMNE SI COMBUSTIBIL LICHID/ ENERGIE ELECTRICA SI PENTRU
SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

1. COPIE ACTE DE INDENTITATE ALE PERSOANEI SINGURE, RESPECTIV ALE
MEMBRILOR FAMILIEI
 Copie buletin/carte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani
(memebrii familiei sa locuiasca la adresa de domiciliu sau resedinta inscrise in actele de
identitate) si certificatele de nastere ale copiilor cu varsta peste 14 ani;
 Copie certificate de nastere pentru toti membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani;
 Copie certificat de casatorie;
 Hotarare divort/ stabilire domiciliu minor/ incredintare minor/- definitiva si irevocabila (unde
este cazul)
 Hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei/ plasament familial (daca este cazul)
 Alte documente daca este cazul
2. COPIE DOCUMENTE CARE ATESTA CALITATEA DE PROPRIETAR/ MOSTENITOR/
CHIRIAS LOCUINTA
 Copie contract vanzare-cumparare
 Copie certificat de mostenitor
 Adeverinta de rol prin care se atesta proprietatea asupra locuintei- pentru locuintele edificate
pana la data de AUGUST 2001 si care nu au au avut autorizatie de construire
 Copie contract de inchiriere sau comodat- in aceasta situatie se va depune si copie de pe actul de
proprietate si copie C.I a proprietarului
3. DOCUMENTE CARE ATESTA VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA
DEPUNERII CERERII
 Adeverinta salariu net din luna anterioara depunerii cererii, in care va fi specificata valoarea
bonurilor de masa. Daca salariatul nu primeste bonuri de masa se va mentiona acesata in
adeverinta.
 Cupoane pensii de orice fel, indemnizatii de orice fel, somaj- din luna anterioara depunerii cererii
 Talon de plata pensie/alocatie intretinere
 Adeverinta eliberata de arendator cu valoarea in lei a produselor agricole primite, in cazul in care
membrii familiei au arendat terenuri
 Adeverinte elevi si studenti- SE TREC TIPUL SI VALOAREA BURSELOR PRIMITE
Daca elevul/studentul nu primeste bursa sa se mentioneze acest fapt pe adeverinta
 Alte documente, dupa caz
 Adeverinta ANAF- pentru persoanele care nu realizeaza venituri. Adeverinta va fi solicitata de la
ANAF de catre Primaria Sirna la solicitarea persoanelor care nu realizeaza venituri.
Se iau in calcul toate veniturile realizate de toti membrii familiei si care sunt mentionate la Cap.
5, la paginile 9-12 din formularul de Cerere- Declaratie pe propria raspundere .
4. DOCUMENTE BUNURI MOBILE SI IMOBILE
 Copii titlul de proprietate/ contract vanzare –cumparare, certificate mostenitor-dupa caz, pt
terenuri
 Copie talon masini, motociclete si alte vehicule
 Extras de cont cu soldul la zi pentru persoanele care detin conturi bancare
VA RUGAM SA MAI PREZENTATI: - ULTIMA FACTURA GAZE
- ULTIMA FACTURA ENERGIE ELECTRICA
Titularul contractelor de gaze si energie elctrica trebuie sa fie persoana care indeplineste
conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzire si a suplimetului pentru energie.
DOSAR DE CARTON CU SINA

