ACTE NECESARE – AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
1. CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (tipizat);
2. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI:
- copii BI/CI ale solicitantului și membrilor de familie;
- copii certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani;
- copie certificat de căsătorie / sentință divorț / certificat de deces;
- copie după hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției / sau de încuviințare a
adopției –dacă este cazul;
- copie după hotărârea judecătorească / sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura
plasamentului – dacă este cazul;
- copie după decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului /
sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență – dacă este cazul;
- copie după hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / curatelei sau dispoziția autorității tutelare –
dacă este cazul;
- act doveditor care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, lipsită de capacitate
deplină de exercițiu al drepturilor civile – dacă este cazul;
- copie după hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este declarat dispărut/dispărută – dacă este
cazul;
- copie după hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat /arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea copiilor –
dacă este cazul;
- alte acte doveditoare privind componența familiei.
3. ACTE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL LOCUINŢEI:
- Copie act de proprietate / uzufruct viager/ habitație viageră.
- Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire şi sunt beneficiarii
unui contract de comodat / închiriere vor depune o copie a contractului de comodat / închiriere înregistrat
la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
- adeverință eliberată de către Asociația de Proprietari din care să rezulte persoanele înscrise în cartea
de imobil și numărul persoanelor luate în calcul la plata taxelor comune.
- Titularii dreptului de proprietate, precum și a cei ai contractului de comodat/închiriere pot
împuternici un membru major din familie în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței.
4. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE:
- adeverință eliberată de angajator pentru veniturile realizate din salariu (net ) și alte drepturi salariale (
bonuri de masă, prime, etc.);
- cupoane pentru indemnizația de șomaj sau venit lunar de completare;
- cupon / decizie de pensie ( pensie de orice natură);
- cupon / decizie pentru indemnizația de handicap, indemnizație incapacitate de muncă;
- adeverință eliberată de angajator pentru indemnizația de maternitate;
- cupon /extras de cont /decizie pentru indemnizație /stimulent creștere copil;
- alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
Notă:
Cu privire la veniturile realizate de către solicitanți, reprezentanții Direcției de Asistență Socială
Deva vor verifica prin platforma PATRIMVEN, veniturile obținute din activități independente; venituri
din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri din activități agricole; venituri din premii
și jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal și al
dezmembrămintelor acestuia; venituri din alte surse etc;

5. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE
Notă:
Pentru a verifica situația bunurilor imobile și mobile, reprezentanții Direcției de Asistență Socială
Deva vor solicita Serviciului Impozite și Taxe Locale și Registrului Agricol, informații în acest sens.
6. ALTE ACTE DOVEDITOARE :
- copie factură energie electrică;
- copie factură gaze naturale.

