
 

ACTE NECESARE 
în vederea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei,  

sezonul rece 01 noiembrie 2020- 31 martie 2021 

 

 

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 si declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 

acesteia – de la comp. de Beneficii sociale, de pe site-ul: www.primariatgfrumos.ro sau 

xerox; 

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. 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;   

5. ADEVERINTA -Asociatiile de proprietari, cu numărul persoanelor care locuiesc în 

imobilul pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire şi sunt luate în calcul la stabilirea 

cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 

6. CARTEA DE IDENTITATE A AUTOTURISMULUI - în 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 sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) 

lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; 

     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, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice 

modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data 

modificării. 

Documentele se depun la Centrul Social Multifunctional -Primaria orasului Targu Frumos, 

strada Cuza Voda, nr. 81 A, zilnic între orele 08,00 – 12,00, incepand cu data de 01 octombrie 2020 

 
 



 

 

 

 

(Anexa nr. 4 la normele metodologice) 

 

                               

 

LISTA BUNURILOR 

              ce conduc la excluderea acordării ajutorului de incalzire/social 

*T* 

 

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 

intravilanecare   depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 

rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu 

au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă                                                              

 
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 3.000 lei, cu excepţia dobânzii  

 

 

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. 

 



 
 


