CONDITII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE
cu lemne si carbuni, energie electrica, gaze naturale
sezon rece noiembrie 2017-martie 2018
- Venitul net realizat pe membru de familie sa fie sub 615 lei /luna / persoana
- Solicitantul si familia acestuia nu trebuie sa detina bunuri mobile/imobile
sau terenuri , asa cum sunt mentionate in LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA
EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ,
prevazute in Anexa 3 la HGR nr. 778/09.10.2013)
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale si/sau păsări
Suprafete de teren, animale si păsări a căror valoare netă de productie anuală
1 depăseste suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării
ajutorului de incalzire, ajutorului social, alocatiei de sustinere

INFORMATII UTILE SOLICITANTILOR DE
AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
Ajutorul de incalzire se acorda :
1.Functie de tipul de incalzire folosit de solicitant si anume :
- ajutor pentru incalzire cu energie electrica ;
- ajutor pentru incalzire cu gaze naturale ;
- ajutor pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili
petrolieri ;
2.Functie de veniturile solicitantilor realizate in luna anterioara
depunerii cererii .
Acordarea se face pe baza de cerere si declaratie pe propria
raspundere privind componenta familiei, veniturile si bunurile
detinute atat in localitatea de domiciliu cat si in alte localitati.
De ajutorul de incalzire beneficiaza familiile sau persoanele
singure, cu domiciliul sau resedinta in mun.Rosiorii de Vede, care
realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie pana la
615 lei.
Nu pot beneficia de aceste ajutoare persoanele care detin
unul din bunurile din lista – Anexa 3 la HGR nr.778/09.10.2013 si
anume:
- detin cladiri , alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu;
- terenuri de imprejmuire a locuintei si alte terenuri intravilane
care depasesc 1000 mp;
- autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani;
- utilaje agricole sau de prelucrare a produselor agricole ;
- depozite bancare mai mari de 3000 lei.
Poate solicita acordarea ajutorului de incalzire a locuintei:
- proprietarul locuintei;
- succesorul de drept al acestuia( mostenitorul legal-cel care
mosteneste fara acte de succesiune,testamentar ) ;
- persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu
clauza de intretinere sau drept de habitatie ;
- titularul contractului de inchiriere , comodat , concesiune :

CONDITII PENTRU ACORDAREA
ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
- Venitul net realizat pe membru de familie sa fie sub 530 lei / persoana
- Solicitantul si familia acestuia nu trebuie sa detina bunuri mobile/imobile
sau terenuri , asa cum sunt mentionate in LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA
EXCLUDEREA ACORDARII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI,
AJUTORULUI SOCIAL, AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
prevazute in Anexa 3 la HGR nr. 778/09.10.2013)
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale si/sau păsări
Suprafete de teren, animale si păsări a căror valoare netă de productie anuală
1 depăseste suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea
acordării alocatiei pentru sustinerea familiei, ajutorului pentru incalzirea
locuintei, ajutorului social.

