ANUNT IMPORTANT
PRIVIND AJUTORUL DE INCALZIRE
PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social/ ajutor de incalzire/
alocatii de sustinere
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.
Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial
de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

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 sau
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.

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

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/ajutorului de incalzire/alocatiei de sustinere.
VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE 1386 LEI /persoana in
cazul familiei si 2053 lei in cazul persoanei singure.

Acte necesare
–
cerere tip;
dosar cu șină
–
xerocopii după:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actul doveditor privind proprietatea;
buletin, carte de identitate, ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
certificate de naștere copii;
certificat/certificatele de căsătorie;
hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
adeverință eliberată eliberata de biroul registru agricol din cadrul Primăriei
I.L.Caragiale în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa
declarată precum si dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu
familia, teren agricol si alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu;
adeverinta eliberata de biroul taxe si impozite din cadrul Primariei I.L.Caragiale
privind detinerea/nedetinerea de autoturisme, motociclete, autoutilitare, tractoare,
etc. conform listei mai susmentionate a bunurilor ce conduc la excluderea
acordarii dreptului ;
▪
Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.
adeverinta de salariat pentru toate persoanele care lucreaza;
cupoane de pensie;
cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, 3 – 7
ani;
cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
cupoane indemnizatie somaj;
alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştereşi
educare;
acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi
sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
declaraţie privind alte venituri realizate;
• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată si
proces verbal de punere in functiune centrala/convector .

