Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a
stimulentului pentru energie, acordat conform Legii nr.226/2021 privind
stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

Copii acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP);
Copie certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani;
Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial;
Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul
a părăsit imobilul - dacă este cazul.
Certificat de deces - dacă este cazul .
Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a
adopţiei, de plasament familial al minorului – dacă este cazul.
După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare,
contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de
închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor
etc.);
Adeverinţă eliberată de către asociația de proprietari/locatari în care să se menționeze numărul
membrilor de familie, numele și prenumele acestora și codul de client;
Pentru persoanele membre menționate în cererea/declaraţie pe propria răspundere, care au
domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi sunt necesare
următoarele documente: adeverinţă emisă de instituția competentă din care să reiasă că au/
nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală emis de către Direcția
Generală de Impozite și Taxe din localitatea de domiciliu, adeverințe de venit pe anul
2018 și 2019 emise de către Administrația Finanțelor Publice a respectivei
localități/sector.
Adeverinţă de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în
care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea
bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copie taloane
pensie din luna anterioară depunerii cererii; copie talon alocaţie (plasament sau alte
indemnizaţii) - din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap sau
orice alte indemnizaţii/stimulente acordate conform legii - din luna anterioară depunerii
cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;
Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este
cazul);
Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale
(dacă este cazul);
Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;
Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor
pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
Orice alte documente solicitate, după caz.
!!!!!!!!!Cererile/declarație pe propria răspundere se depun obligatoriu cu facturile
aferente ajutorului pentru încălzirea locuinței și a stimulentului pentru energie solicitat.

