Ajutorul de încălzire a locuinţei
pentru sezonul rece 2018 - 2019
Începând cu data de 15 octombrie 2018, DirecȚia de Asistenţă Socială Călan preia cererile
declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuinţei conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2018 martie 2019.

şi

Acestea se depun la sediul Primariei oraşului Călan, str.Gării nr.1 până la data de 20 noiembrie 2018,
pentru stabilirea ajutorului începand cu luna noiembrie 2018.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Călan, care
realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

Acte doveditoare:

• cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţeiformulare tip (puse la dispoziţie de către Servicul Public de Asistenţa Socială Călan);
• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la
adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi
sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• Certificat de casatorie
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
- proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară,
- chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii
- împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei (pentru membrii majori ai familiei cand
proprietarul nu locuieste la aceasta adresa sau e plecat in strainatate )sau a titularului contractului de
închiriere;
• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna
anterioară depunerii cererii :
- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă,
- cupoane de pensii
- cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
- cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar
- cupoane alocaţii de stat pentru copii
- alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
- acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale,
renta/subvenţie agricolă, etc.
- declaraţie privind alte venituri realizate
• adeverinţă registrul agricol cu suprafaţa terenurilor, categoriile de animale,familii de albine şi numărul lor
pentru sate și cei de la oraș care dețin suprafețe agricole
-adeverinţă de la serviciul taxe şi impozite privind bunurile imobile(clădiri, spaţii locative, terenuri); bunuri
mobile, utilaje agricole pentru toţi membri majori din familie cu domiciliul stabil în alte localități.
-copii talon autoturism

- factura gaze naturale sau energie electrica
- cei fară venit vor da o declaratie pe proprie raspundere în fața funcționarului public, la depunerea
dosarului.
- negație de la localitatea de domiciliul stabil că nu a solicitat ajutor de încălzire .
- DOSAR PLIC
- alte acte după caz.
Atenție: Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în
Anexa nr. 4 la HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat nu beneficiază de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Conform ART. 19*) din OUG.nr.70/2011
(1) 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.
(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual
sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.

ANEXA 4 la HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

______________________________________________________________________________
| 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 |
| | ori 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
|
|___|____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
| 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.

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu
beneficiază de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete
sociale . Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei,
veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.
Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor
acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele
tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Călan, care
realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei

Acte doveditoare:
• cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţeiformulare tip (puse la dispoziţie de către Servicul Public de Asistenţa Socială Călan);
• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la
adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi
sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
- proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară,
- chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii

- împuternicit (membrii majori ai familiei) : împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului
contractului de închiriere;
• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară
depunerii cererii :
- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă,
- cupoane de pensii
- cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
- cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar
- cupoane alocaţii de stat pentru copii
- alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
- acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie
agricolă, etc.
- declaraţie privind alte venituri realizate
• -adeverinţă registrul agricol cu suprafaţa terenurilor, categoriile de animale,familii de albine şi numărul lor
pentru sate și cei de la oraș care dețin suprafețe agricole
-adeverinţă de la serviciul taxe şi impozite privind bunurile imobile(clădiri, spaţii locative, terenuri); bunuri
mobile, utilaje agricole pentru toţi membri majori din familie existente în alte localități.
-copii talon autoturism

- factura gaze naturale
- cei fară venit vor da o declaratie pe proprie raspundere în fața funcționarului public, la depunerea
dosarului.

