
 

 
 

  

 

ACTE   NECESARE 

 
Cererea  va  fi  însoţită  la  depunere de  următoarele  acte: 

 

• Cerere – declarație pe propria răspundere (se ridică de la ghișeul de Asistență Socială, 

Medicină Școlară și Probleme Romi) 

• copii + original  după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie în termen de 

valabilitate ( C.I, B.I, C.P.I, Certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, domiciliul sau 

reședința  trebuie să corespundă cu locul de consum) 

• după caz sentință divorț, certificat  deces, acte care să ateste situația minorilor care nu 

locuiesc cu părinții( curatelă, tutela, plasament, hotărâre încredințare) 

• Permis de ședere temporară/permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini 

sau apatrizi cu domiciliu/reședința în România 

• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de 

proprietate, contract de închiriere/ comodat, pentru chiriași împuternicire de la 

proprietarul  locuinței, legalizată la notar etc.); 

• copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul); 

• acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii 

(adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii 

acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele 

care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o 

declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din 

care persoana se întreține; 

• adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul, numele și 

prenumele, CNP-ul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor 

pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual); 

• copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele 

care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul 

pentru energie). 

• Dosar plic 

• Persoanele care au reședință (flotant) pe raza Comunei Florești și domiciliul stabil situat 

pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată 

de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea 

acestui tip de ajutor/supliment, Certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe 

Locale şi Adeverinţa din Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe 

proprie răspundere va fi înregistrată doar în situaţia în care se vor prezenta toate 

documentele solicitate. 

 

Cererile  se  depun  individual. 


