
DOSARELE DE 

AJUTOR PENTRU  

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

SE VOR DEPUNE 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 

20.10.2020. 

 

PERSOANELE CARE VOR 

DEPUNE DOSARUL PÂNĂ 

PE DATA DE 20.11.2020 VOR 

BENEFICIA DE SUMA 

PENTRU CELE 5 LUNI DIN 

SEZONUL RECE. 

Venitul pe membru de 

familie este  de 750 lei. 



ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA 

DOSARULUI DE AJUTOR PENTRU  ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI 

CONFORM O.U.G. nr. 70/2011 noiembrie 2020- martie 2021 

 
  -   cerere tip ( de la Primarie) 

- Copie B.I./C.I.  părinţi  

- Copie certificat naştere părinţi 

- Copie certificat căsătorie 

- Copie certificat de naştere copiii sau C.I.  unde este cazul 

- Copie certificat deces  

- Copie Hotărâre de divorţ definitivă sau Hotarare de incredintare a copilului/copiilor 

- Adeverinţă stare materială de la Primarie 

- Adeverinta de venit impozabil de la Finante Botosani ambii părinti- se depune 

cerere la Primaria Vorona – Compartiment Asistență Socială 

- Adeverinţă salariat  

- Adeverinta de elev/student cu mentiune daca beneficiaza sau nu  de bursa   

- Adeverinta de la APIA pentru cei care au depus dosare de subventie cu mentiunea 

daca i s-a acordat sau nu subventie   

- Cupon îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau cupon de 

stimulent de insertie  

- Cupoane de  pensie din luna anterioara 

- Cupon indemnizatie pentru persoanele cu handicap  

- Cupon alocatie de plasament familial 

- Cupon alocatie de intretinere ( pensia alimentara) 

- Cupon somaj  din luna anterioara 

- Extras de cont de la banca pentru cei care beneficiaza de subventie de la APIA pentru 

perioada ianuarie 2020 și pana cand se depune dosarul 

- Copie Certificat de înmatriculare pentru cei care au autoturism , autoutilitara 

care au în folosință sau proprietate 

- un dosar cu şina 

 Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este: 

  Art. 6 alin (1) lit. i) din OUG nr. 70/2011 
- proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia;  

- persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere sau 

cu drept de habitație;  

- titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de 

familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de 

închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit 

varsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) 

și b) din legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;   

Pentru persoanele majore, necăsătorite şi locuiesc împreuna cu 

părinţii, se va întocmi un singur dosar, pe numele părinţilor. 

 

VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE 750 LEI 


