
ACTE NECESARE
în vederea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei,

sezonul rece 01 noiembrie 2016- 31 martie 2017

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor
singure, care se incalzesc cu gaze naturale, energie electrica sau cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă
a acestora.

1. CERERE, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi
veniturile acesteia – de la biroul de Asistenta Sociala, de pe site-ul:
www.primaria.tgfrumos.ro sau xerox, vizate de birourile Impozite si Taxe Locale si
Registrul Agricol din Primarie;
2. COPIE ACTE DE IDENTITATE, pentru toate persoanele care locuiesc la adresa
mentionata in CI/BI si care corespunde cu locuinta de domiciliu/ resedinta;
3. ADEVERINTE DE VENIT din salarii, autorizari, pensii, indemnizatii, alocatii, etc.
4. ADEVERINTE de la SERVICIUL FISCAL orasenesc (Trezoreria Tg. Frumos);
5. ACTE JUSTIFICATIVE privind bunurile imobile (casa/apartament, teren), bunurile
mobile, depozite bancare, terenuri/animale si/sau pasari, in original si copie, detinute de
persoana/ familia solicitanta in Tg. Frumos sau in alta localitate/tara;
6. ADEVERINTA -Asociatiile de proprietari, cu numărul persoanelor care locuiesc în
imobilul pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire;
7. ADEVERINTA -SC Termoserv SA, cu numărul persoanelor care locuiesc în imobilul
pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire.
8. CARTEA DE IDENTITATE A AUTOTURISMULUI-in cazul in care solicitantul
detine mijloace mobile.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz,
persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea
acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a
înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de
habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie
major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz,
reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  pot fi, dupa caz:
– familia: soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie,
care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea
de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- persoana singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în
întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se
gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul
este familia sau persoana singură.

Documentele se depun la biroul de Asistenta Sociala din cadrul
Primariei orasului Targu Frumos, zilnic între orele 08,00 – 12,00, incepand cu

data de 03 octombrie 2016


