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ANUNT AJUTOR DE INCALZIRE

SEZONUL RECE 2020-2021

Primaria Giarmata va informeaza ca incepand cu data de
19.10.2020, persoanele
pot completa la Compartimentul: Asistenta Sociala din Primaria Giarmata,Cerere
tip
declaratie pe proprie
raspundere, pentru ajutor de incalzire a locuintei pe perioada sezonului

interesate
Cu

rece noiembric 2020 - martie 2021.

TERMEN DE DEPUNERE-20.11.2020
upa aceasta data, se vor inregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel
ncepand

de

20

luni

cu

luna

depunerii

cererii pentru

persoanele

depus

care au

documente pana

respective:

la data

neepand cu luna urmatoare. pentru cei care solicita ajutor de incalzire dupa data de 20 a lunii
ective.

utor de incalzire se acorda in baza O.U.G.70/2011-actualizat. privind masurile de protectie
OCiala I1n peroada sezonului rece.

uiile si persoanele singure care utilizeaz

pentru înc lzirea

locuintei gaze naturale.

energie electricã sau lemne. crbuni ori combustibili petrolieri. vor beneficiade acest ajutor numai
dacavenitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. In cazul ajutorului acordat
pentru incalzirea cu energie electricå, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dac

intocmirii anehetei sociale se constat

c.

în urma

la completarea cererii nu s-au declarat date corecte.

ureptul la Incalzirea locuintei inceteaså incepand cu luna urnmtoare.
Cu acest itlu se
recupereazå în condiule legi

iar sumele plätite necuvenit

Acte necesare acordarii ajutoarelor la incalzirea locuintei pentru sezonul rece
noiembrie 2020-martie 2021:
Casel inu ma vechi de 3 ani

Jupa actele de identitate (C... 131. certilicale de nastere copii)

docunente privInd veni Irile nete realizate: adeverinte de salriu, indemzatii. cupon de pensie.
Clpon 1 4 . cTc.

-copie dupa factura de uilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale
sau energie electrica:
-copie dupa contractul de ineliriere. comodat, concesiune pentru perSoanele care au calitatea de
chirasi. comodatrn. cte.

IMPORTANT! Ajutorul se acord penru un singur sistem deîncálzire. Orice modificare a
datelor declarate initial se va aduce la cunostinta Conmpartimentului:Asistenta Sociala din Primaria

iarmata in termen de 5 ile de la data modilicrii
nroprietate etc

(de exenplu: componenja familiei, venituri.

Lista bunurilor care condue la evcluderea acordarii ajutorului de încälzire a locuinfei:

Detinerea unuia dntre bunurle metionate mai jos conduce la excluderea acord rii

ajutorulur la

incàl/irea

loeuintei pentru sezonul

rece 2020-202l:

Bunuri imobile:
-ladri s.ll alte spatii locative. in afara locuner de doniciliu _i a anexelor gospodáre_ti:

erenuri de mpremume a locuinter _I Curtea alerentá 1 alte terenuri intravilane care depá_esc

.000 mp in 70na ruralà.
Bunuri mobile:

CIismm auloturisme l sau motocicletlá/motociclete
e p u a c e l o r adaptate penru persoanele cu dizabiliti

cuO

Vechime

mai micá de

l0ani. cu

ori destinate transportului acestora
nersoanelor dependente. preeum _i pentru uZul persoanelor allate in zone greu accesibile:

sau

-mai mult de un autoturism/motociclet cu o vechime mai mare de l0 ani

LutOv

ehicule

Seutere de ap.

(autoutilitare. autocamioane de orice

de

cu sau

fr

remorei.

_alupe.

bårci

cu motor.

ahturi:

-utilaje agricole (tractor. combin

-LItilaje

fel

preluerare agricol

autopropulsat );

(preså

de ulei. moar

de cereale):

Ltilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte uilaje actionate hidraulic, mecanie sau electric). atlate
i

stare de functionare

I

Depozite bancare:

-depozile

bancare

cu

valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale _i/sau psri:

-Supratete de leren. animale si pásri

a câror valoare netà de productieanualàdepå_e_te sumade

D00 de curo pentru perso:1a singurå, respeetiv suma de 2,000 de curo pentru fanmilie.

Plala ajilo:relor penti inc il/inea locuintei eu lene, se lace uitularului, de catre caseria
unita. pe ba/a de C1.

.

