
 
          

INFORMARE 
cu privire la actele necesare pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, 
energie electrica si lemne in sezonul rece 2022 - 2023 

și a suplimentului pentru energie acordate
în baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de

 protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 

1. Actul de proprietate asupra locuinței, in fotocopie;

- pentru situațiile în care titularul cererii NU este proprietarul locuinței, se adaugă și contractul de 

închiriere/subînchiriere sau comodat al locuinței, în fotocopie (împreună cu o copie după actul de  

identitate a proprietarului);

2. Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile și imobile deținute în alte unități 

administrativ-teritoriale;

3. Acte de identitate sau certificate de naștere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toți membrii familiei, 

în fotocopie, din care să reiasă că domiciliază la adresa unde  se solicită ajutorul de încălzire;

- Certificatul de căsătorie, Certificat de deces, Hotărâre de divorț, după caz, în fotocopie;

În cazul minorilor aflați sub măsura de protecție a plasamentului sau încredințării (inclusiv în cazul 

divorțului) – hotărârea care a stabilit situarea copilului in grija deponentului cererii, in fotocopie;

- Hotărâre de instituire a tutelei, în fotocopie;

În cazul copiilor lăsați în grija bunicilor - Referitor la minorul care locuiește cu bunicii, iar părinții 

locuiesc la alte adrese şi nu contribuie la întreținerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei 

bunicilor doar în condițiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este

în întreținerea părinților naturali.

4. Cartea de identitate a mașinii, din care să reiasă anul de fabricație, în fotocopie.

5. Adeverința de la registrul agricol    din care  să reiasă numărul membrilor de familie, numele și 

prenumele celor care figurează la întreținere, în cartea de imobil sau ultima factura de salubritate 

cu numarul de persoane.

 6. Acte doveditoare ale venitului, precum: 

- adeverinta de venit din care sa rezulte salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, în care

să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri valorice, precum și valoarea acestora;

- cuponul de pensie/șomaj din luna anterioară depunerii cererii, în fotocopie;

- decizia de impunere pentru persoanele care desfășoară activitate comercială (asociație familială, 

persoană fizică autorizată, societate comercială etc.) referitoare la luna anterioară depunerii cererii;

Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverințele vor fi solicitate de la ANAF de 

către Serviciul de asistenta sociala Ciulnita..

 7. Cea mai recentă factură de gaze și de energie electrică;

8. Dosar încopciat.


