
      

 

 

 

   PRIMARIA COMUNEI CORLATENI  anunță că începând cu data de 23.10.2020. se 
primesc formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere în vederea acordarii 
ajutoarelor pentru încalzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece: noiembrie 2020 - 
martie 2021. 

                

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente: 

• Copie după cartea de identitate, (pentru  toti membrii familiei majori); 
• Copie după certificatele de naștere(pentru membrii familiei care nu au 

implinit  vârsta de 14 ani); 
• Adeverința de salariu cu venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă) aferent 

lunii anterioare pentru care se solicită dreptul la ajutorul de încălzire a locuinței, 
cupoane de pensie pentru pensionari, cupoane idemnizatii pentru creșterea 
copilului,  alte acte privind veniturile realizate; 

• Adeverintă  cu venit    ANAF/PRIMARIE 
• Adeverinţă  taxe si impozit, care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile,  
• Adeverinţă stare materială,  eliberata de  Compartimentul agricol, 
• Copie dupa cartea de identitate a autoturismului/altor bunuri mobile (dupa caz), 

care sa ateste vechime mai mare de 10 ani . 
• Copie după contractul de proprietate  a locuintei; 

 

           Familiile și persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile 
cuprinse in  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social şi a 
ajutorului pentru încălzirea locuinţe, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei. 

            Limita maximă de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
este de 750 lei lunar/membru de familie. 

              Nota: Persoanele care dețin conturi bancare  >3000 lei nu pot beneficia de ajutor 
pentru încălzirea locuinţei. 

  

 



Anexa nr.3 

Anexa nr.4  

la Normele metodologice 

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  

AJUTORULUI SOCIAL/ ALOCATIE PT. SUSTINEREA FAMILIEI/ AJUTOR 

INCALZIRE 

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 și alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme și/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 

 

 

Depozite bancare 

   1          Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 

Terenuri /animale și/sau păsări 

   1          

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală 

depășește 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. 

 


