
             ANUNŢ 

 

 

 

 

Primăria Comunei Săbăoani anunţă că începand cu data de 15 octombrie, anul 2014, începe 

distribuirea și primirea cererilor şi declaratiilor  pe  propria răspundere pentru acordarea ajutorului 

de încălzire  a  locuinţei pentru  perioada noiembrie 2014-martie 2015.  

Mentionăm că cererile completate cu documentele necesare se vor primi pana la data de 15 

noiembrie 2014. 

 Condiţiile şi documentele necesare se gasesc afişate la sediul nostru și pe site-ul primăriei. 

 

 

Primar, 

                                                                         Ing. Dascălu Valeria 

 

 



 Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încalzire conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
70/2011, privind  măsurile de protecţie  socială în perioada sezonului rece 2014 – 2015 şi a H.G nr. 920/2011 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/201, cu modificările și completările 
ulterioare:  

 
              CEREREA  TIP  CE URMEAZ Ă A FI COMPLETAT Ă – se înmânează de la biroul de depuneri cereri 
din cadrul Asistenţei Sociale. 

•  Acte necesare pentru depunerea dosarelor : 
• Subven ţie încălzirea locuin ţei cu Lemne şi cărbuni  
• - Cerere si declaratie pe proprie raspundere  

• - C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani; 

• - Certificate naştere pentru copii sub 14 ani; 

• - Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc; 

• - Adeverinta stare materială (viză taxe şi impozite ); 

• - Carte de identitate autoturism / motocicleta; 

• - Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ 
indemnizatie, 

• - Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente; 

• - Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu 
exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’ 
 

 



 

 

 

  

• Subven ţie încălzirea locuin ţei cu Gaze naturale  
• - Cerere  

• - C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani; 

• - Certificate naştere pentru copii sub 14 ani; 

• - Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc; 

• - Act proprietate / contract închiriere / comodat; 

• - Carte de identitate autoturism / motocicleta; 

• - Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ 
indemnizatie; 

• - Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu 
exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’ 

• - Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente; 

• - Factură gaze (luna anterioară); 

• - Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR); 

• - Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală); 

• - Dosar cu şină. 
•   



Lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire a 
locuintei 2014 – 2015. 
Bunuri imobile  
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti. 
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 
mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală             

Bunuri mobile* 
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia 
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 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 
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze 
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 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 
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau 
electric 
(*)Aflate în stare de funcţionare 
Depozite bancare 
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

Terenuri /animale şi/sau păsări  
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte 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 
social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei. 



 

 

                      

Venituri de incadrare si sumele acordate pentru ajutorul de caldura (incalzire) 
2014-2015 
 

- persoanele singure al caror venit net mediu lunar de pana la 155 lei vor primi 54 
lei/luna 
- familiile cu un venit între 155,1 lei – 210 lei pe persoana vor primi 48 lei/luna 
- familiile cu un venit între 210 lei – 260 lei pe persoana vor primi 44 lei/luna 
- familiile cu un venit între 260,1 lei – 310 lei vor primi 39 lei/luna 
- familiile cu un venit între 310,1 lei – 355 lei vor primi 34 lei/luna 
- familiile cu venit de peste 355,1- 425 lei vor primi 30 lei/luna 
- familiile cu venit de peste 425,1 -480 lei vor primi 26 lei/luna 

- - familiile cu venit de peste 480,1 -540lei vor primi 20 lei/luna 
- familiile cu venit între 540,1 lei – 615 lei vor primi 16 lei/luna 
 

PRIMAR, 

ING. DASCĂLU  VALERIA 


