
Cererea  va  fi  însoţită  la  depunere de  următoarele  acte: 

1. Cerere – declarație pe propria răspundere (se ridică de la ghișeul de Asistență Socială, Medicină Școlară și 

Prombleme Romi) 

2. Copii  după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie ( C.I, B.I, C.P.I, Certificat de naștere copiii sub 

14 ani),certificat de căsătorie 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 

3. 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. Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, 

solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente după 

caz: contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă; contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; 

contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager; 

contractul de schimb de locuinţe; contractul (convenţia) de partaj voluntar; contractul de întreţinere sau contractul de 

rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat; 

contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în cazul în care contractul nu 

prezintă autentificare semnătură sau dată certă se solicită, în fotocopie, contractul de vânzare-cumpărare a imobilului; 

certificatul de moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de 

proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a 

unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară 

4. În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are 

calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a 

titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită 

ajutorul de încălzire. 

5.Copii după talonul/ cartea de identitate/ ale autoturismelor deţinute (unde este cazul); pentru a dovedi vechimea 

mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei, 

6. 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; 

7.Adeverintă de venit pentru anul 2022 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), privind 

veniturile impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoanelor fizice autorizate 

8. 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); 

9. 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). 

10.Persoanele care au reședința (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 de atestare fiscală eliberat de Direcţia 

de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul Agricol  eliberate  de  aceeaşi  institutie. 

- Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate 

- Pentru titularii cererilor, persoane singure, care nu realizează venituri se va anexa o dovadă (ex.facturi utilităţi) şi 

declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) 

din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere 

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie 

la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura 

plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali. 

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi înregistrată doar în situaţia în care se vor prezenta toate 

documentele solicitate. 

• DOSAR  PLIC 

Cererile  se  depun  individual. 
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