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1. Cerere - declaraţie pe proprie răspundere  

2. Copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei; 

3. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au 
aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în 
calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna 
anterioară depunerii cererii: 

 - adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, (venit net/luna 
anterioară depunerii cererii + după caz, contravaloare tichete masă alte venituri şi stimulente 

de natură salarială ). 

-adeverinţe de venit pentru categoria de venituri din arendă/dividende/chirii/subvenţie APIA sau alte 
venituri cu regim de reţinere la sursă. 

- mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii, 
indemnizatie/stimulent pentru cresterea copilului, inclusiv pensii de întreţinere ale copiilor,în 

urma divorţului părinţilor şi altele ,conform categoriilor de venit, detaliate în cerere .  

-în situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile 
enumerate, acestea vor depune o declaraţie privind sursa și cuantumul veniturilor din care 
se întreţin . 

4. Acte privind regimul juridic al locuinţei 

- contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de închiriere sau subînchiriere, 
fişa locativă (pentru cei cu locuinţă proprietate de stat), mandat de reprezentare din partea 
titularului (împuternicire sau declarație), certificat de moştenitor, pentru titularii de cerere 
care nu au calitate de proprietar; 

5. Copie factură - gaze naturale sau - energie electrică din luna anterioara depunerii cererii; 

6. Certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicleta/ certificat radiere după caz, 
deoarece nu se acordă ajutor de încălzire sau supliment pentru energie pentru cei care deţin 
autoturisme/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani. Excepţie fac doar autoturismele 
adaptate persoanelor cu handicap. Este permis doar deţinerea unui singur autoturism 
/motocicletă care să aibe vechime mai mare de 10 ani. 

 

 


