Documente necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire pe perioada
sezonului rece 2021-2022
1. Cerere și declarație pe propria răspundere, se completeaza la Primarie
2. Documente de identitate titular și membrii familiei:
- cărți de identitate, buletine de identitate, cărți de identitate provizorii, pentru toti
membrii familiei peste 14 ani.
- certificate de naștere pentru copii cu vârsta de până la 14 ani;
- alte documente, după caz (certificat căsătorie, certificat deces, act divorț etc),dupa
caz
3. Acte privind veniturile realizate de persoana singură sau de toţi membrii familiei,
după caz, 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);
extras de cont sau cupon pensie/ somaj/ indemniziatie persoana cu handicap, dupa
caz.
- adeverințe de venit de la administrația financiară pentru veniturile din activități
independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de
noroc; pentru toate persoanele peste 16 ani.
-in cazul unui depozit bancar cu valoare sub 3000lei, extras de cont bancar cu
dobanda calculata pe luna, iar daca nu detineti, declaratie pe propria raspundere.
-pentru venituri APIA, extras de cont din luna octombrie 2020 pana in prezent.
4. Acte privind regimul juridic al locuinţei – copie după actul de proprietate/
contractul de închiriere/ comodat sau alte documente care atestă un drept de folosință
asupra locuinței în condițiile legii sau adeverinta de la Registrul Agricol de la toate
Primariile unde detin in proprietate sau mostenire terenuri sau locuinte, dupa caz.
5. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute:
- Copie după talon autoturism (deținere 1 autotursim cu vechime mai mica de 10 ani
sau 2 autoturisme – nu se acordă ajutorul/ sprijinul), dupa caz
- 1 dosar cu șină.
PENTRU SUPLIMENT: copia facturi de energie electrică (toate paginile)
Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere împreună cu toate
documentele solicitate se depun la sediul Primăriei Bucium in peroada
01.11.2021-19.11.2021 pentru a beneficia de ajutor (5 luni), precum si dupa
aceasta data

