
Acte necesare 
Cererea va fi însoțită la depunere de următoarele acte: 

• copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie; 

• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de 

proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.); 

• copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deținute (unde este cazul); 

• acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverință 

salariu cu menționarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de 

vacanță, cupoane pensie, cupoane șomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau 

cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declarație pe proprie 

răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține; 

• adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari privind numărul şi numele 

persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru 

solicitanții care depun cererea individual); 

• copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care 

solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru 

energie). Facturile se depun față-verso 

• Viza de la Serviciul taxe si impozite si de la Compartiment Agricol 
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