
 DOCUMENTELE DOVEDITOARE SOLICITATE CU OCAZIA DEPUNERII CERERILOR 
PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE / SUPLIMENTUL PENTRU ÎNCĂZLIRE SUNT: 

     Acte doveditoare privind componenţa familiei: 
 Cărţi / buletine de identitate , cărţi de identitate provizorii, premise de şedere temporară; 
 Certificatele de naştere ale copiiilor; 
 Certificatul de căsătorie; 
 Certificat de deces ; 
 Sentinţă  divorţ; 
  Hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de 

încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 
  Hotărârea judecătorească sau după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind 

măsura plasamentului, potrivit legii; 
 Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

privind măsura plasamentului în regim de urgenţă; 
 Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/ curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii 

tutelare, potrivit legii, după caz alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 
        Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei / persoana singură: 

 Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv 
valoarea tichetelor de masă; daca unitatea nu ofera tichete de masa se stipuleaza acest fapt); 

 Talon de pensie (pentru orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii; 
 Talon indemnizaţie de şomaj; 
 Talon alocaţii şi indemnizaţii; 
 Adeverinţe eliberate de administraţia fiscală pentru venituri realizate ca membru asociat sau 

persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente; 
 Persoanele care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o 

declaraţie notarială privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la 
cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. 

        Acte doveditoare privind situaţia locativă 
 Contractul de vânzare – cumpărare al imobilului de domiciliu; 
 Extras de carte funciară cu menţiunea datelor locative ale titularului – proprietar. Dacă nu 

este stipulată adresa, se va anexa adeverinţă eliberată de  către Compartimentul Urbanism  cu 
confirmarea că nr. top corespunde adresei de domiciliu/ reşedinţă 

 Contract de închiriere, subînchiriere; 
 Certficatul de moştenitor; 
 Certificatul privind calitatea de moştenitor; 
 Alte acte doveditoare privind situaţia locativă, după caz (certificat atestare fiscală pentru 

bunurile imobile şi mobile). 
 

     FACTURA FISCALĂ EMISĂ de furnizorul de gaze naturale și FACTURA FISCALA EMISA de 
furnizorul de energie electrică (suplimentul de energie se acordă cumulat pentru toate sursele de 
energie din locuință!) 


