
ACTE NECESARE ACORDARII AJUTORULUI 

PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

Actele necesare intocmirii dosarului pentru acordarea subventiei la incalzire 

pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 sunt, dupa caz, 

urmatoarele: 

1. ACTE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI: 

 Actele de identitate ale solicitantului si/sau ale membrilor 

familiei ( CI, BI, CIP, etc) – certificatele de nastere pentru copiii 

cu varsta pana la 14 ani; 

 Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament 

familial al minorului; 

 Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator. 

2. ACTE PRIVIND VENITURILE NETE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA 

DEPUNERII CERERII: 

 Salariul: adeverinta eliberata de angajator cu venitul net realizat, 

in care sa fie specificat daca salariatul primeste sau nu bonuri de 

masa, precum si valoarea acestora; 

 Pensii: mandate/ talon/ extras cont; 

 Indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului: talon 

plata/ extras de cont; 

 Indemnizatii cu caracter permanent/ temporar (somaj): talon de 

plata/ extras de cont; 

 Alocatii: talon de plata/ extras de cont; 

 Burse: adeverinta institutie invatamant, in care sa fie specificat 

daca elevul/ studentul primeste bursa, tipul bursei si cuantumul; 

 Ajutoare: talon plata/ extras cont; 

 Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice  

Bragadiru pentru toti membrii majori ai familiei. 

 



3. Copie act de proprietate/ contract de inchiriere/ contract de 

intretinere/ comodat. 

4. In cazul persoanelor care solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei si 

nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa  respectiva ( studenti, 

copii care locuiesc in locuinta proprietatea parintilor), precum si 

persoanele care au pe actul de identitate adresa unde locuiesc si nu 

sunt proprietari, chiriasi, mostenitori, succesori – imputernicire legala 

din partea proprietarului prin care isi exprima acordul de a depune 

cerere si de a beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei. 

5. Factura GDF SUEZ ROMANIA pentru incalzirea cu gaze naturale. 

6. Factura ENEL pentru incalzirea cu energie electrica. 

7. Certificat fiscal de la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei oras 

Bragadiru pentru toti membrii majori ai familiei. 

8. In cazul copiilor lasati in grija bunicilor – declaratia bunicilor, pe 

propria raspundere, pentru minorii aflati in intretinerea acestora, fara 

forme legale. 

9. In cazul persoanelor fara venit- declaratie notariala . 

10.  Persoanele care detin autoturisme – cartea autoturismului/ talon 

autoturism ( din care sa reiasa anul de fabricatie al autoturismului); 

11.  Persoanele care nu au domiciliul pe raza orasului Bragadiru trebuie sa 

prezinte negatie si certificat fiscal de la primaria de domiciliu. 

12.  Alte documente solicitate, dupa caz. 

 

 

VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SA DEPASEASCA 615 LEI 


