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 ACTE NECESARE ACORDARE AJUTOR DE INCALZIRE IN SISTEM CENTRALIZAT 

 
 
*copie contract de vanzare-cumparare a imobilului; 
*copie contract de donatie –daca este cazul; 
*copie contract de inchiriere-daca este cazul; 
*contract de comodat(imprumutul de folosinta) 
*copie contract mostenitor-daca este cazul; 
*copie carte de identitate pentru toti membrii familiei-domiciliul sau resedinta trebuie sa corespunda cu 
locul de consum); 
*copie certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani; 
*copie certificate de casatorie; 
*copie dupa hotararea judecatoreasca de divort  sau certificate de deces-daca este cazul; 
*copie contract de inchieriere-daca este cazul; 
*copie hotarare divort sau incredintare copil-daca este cazul; 
*copie hatarare judecatoreasca definitive de incredintare in vederea adoptiei-daca este cazul; 
*hotarare judecatoreasca sau a comisiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea 
judecatoreasca privind masura plasamentului in regim de urgenta-daca este cazul; 
*hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei-daca este cazul; 
*copie certificate de inmatriculare a automobilului; 
 
* In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei este un membru de familie major care nu 
are calitatea de proprietar sau chirias, va prezenta imputernicirea legala(notariala) din partea proprietarului, 
dovedind ca are domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul de incalzire. 
 
*adeverinta de venit cuprinzand salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii (inclusiv valoarea 
tichetelor de masa); 
*copie cupon pensie in original sau copie(orice tip de pensie)din luna anterioara depunerii cererii; 
*cupon indemnizatie de handicap in original sau copie din luna anterioara depunerii cererii; 
*cupon indemnizatie de somaj in original sau copie din luna anterioara depunerii cererii; 
*cupon indemnizatie pentru cresterea copilului in original sau copie din luna anterioara depunerii 
cererii(copie decizie); 
*cupon alocatie de stat pentru copii in original sau copie(declaratie pe proprie raspundere a 
parintilor\copilului) 
*adeverinta scoala –facultate prin care sa se ateste calitatea de elev-student si daca acestia beneficiaza sau 
nu de burse 
*cupon alocatie de sustinere  a familiei in original sau copie(daca este cazul); 
*copie dupa declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii, in cazul in care 
membrii familiei sunt constituiti in asociatii familiale sau ca personae fizice autorizate; 
* adeverinta de venit de la Administratia Financiara; 
* certificat fiscal eliberat de Primaria Vatra Dornei; 
* adeverinta registrul agricol eliberata de Primaria Vatra Dornei; 
* copie certificat inmatriculare auto pentru detinatorii de autoturisme.   
 
 
                                                                                                          
                                                                               


