
                                      AJUTOR ÎNCĂLZIRE  ( NOIEMBRIE  –MARTIE )  
 

                                           FOARTE IMPORTANT !!! 

ORICE MODIFICARE privind ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE a 

locuinţei survenită în perioada NOIEMBRIE – MARTIE, TREBUIE ADUSĂ LA 

CUNOŞTINTA  DIRECTIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FĂGĂRAŞ ÎN MOD 

OBLIGATORIU, conform Legii 226/2021 precum și a H.G. 1073/2021 privind Normele 

Metodologice de aplicare a Legii 226/2021 , ÎN TERMEN DE 5 ZILE, prin completarea 

unei noi cereri.  

                                                     ATENŢIE !!! 

NERESPECTAREA acestui lucru duce la ÎNCETAREA acordării ajutorului de încălzire a 

locuinţei şi RECUPERAREA sumelor plătite necuvenit . 

Exemple de modificări: 

• MODIFICAREA COMPONENŢEI FAMILIEI datorată plecării unui membru al familei din 

localitatea de domiciliu în străinatate ( Italia, Spania ) sau in altă localitate din tară, a naşterii unui copil , 

a unui deces în familie, etc…. 

• MODIFICAREA VENITURILOR prin modificarea salariului sau a pensiei ori a  ajutorului de somaj, 

prin angajarea unui membru al familiei, prin decesul unui membru al familiei sau  nasterea unui copil.  

• MODIFICAREA FURNIZORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI 
   

ACTE NECESARE ( GAZE NATURALE) 
 

Cererile se depun de catre titularii care se incadreaza in  GRILA cu maxim 1386 LEI/membru de familie 

sau de persoanele singure care au venitul net mediu lunar de maxim 2053 LEI 

1. Copie dupa certificatul de inmatriculare al masinii (talonul masinii) pentru proprietarii 

de autoturisme. 

2. Factura de gaz, nu mai veche de 1 lună.  

3. Copie dupa caz: a actului de propietate sau a contractului de închiriere vizat de 

Administraţia Financiară valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul sau contract de 

comodat. 

4. Copii acte de identitate: buletin de identitate, carte de identitate pentru fiecare membru 

al familiei din care să rezulte adresa la care se solicită ajutorul de incălzire. În cazul 

copiilor sub 14 ani se va anexa copia după certificatul de naştere.  

5. Adeverinţa VENIT NET (ADEVERINŢĂ SALARIU in original - luna SEPTEMBRIE + bonuri    de 

masă dupa caz pentru SALARIAŢI sau CUPON DE PENSIE – luna SEPTEMBRIE, CUPON ŞOMAJ 

(PENTRU ŞOMERI) , cupon indemnizaţie persoană cu handicap, cupon indemnizaţie pentru creşterea 

copilului, cupon alocaţie de plasament, cupon pensie alimentară cât şi alte  ACTE  DOVEDITOARE 

(adeverinţe, cupoane, mandate)   PRIVIND  TOATE   VENITURILE OBŢINUTE în LUNA  

ANTERIOARĂ  DEPUNERII  CERERII menţionate in noile formulare pentru acordarea ajutorului de 

încălzire . 

6.  COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE sau SENTINŢĂ DE DIVORŢ si 

INCREDINŢARE MINORI plus STABILIRE PENSIE ALIMENTARĂ sau 

CERTIFICAT DE DECES pentru persoanele văduve (dacă este cazul) . 

7. Adeverinţă de la ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/LOCATARI din care să rezulte NUMELE, 

PRENUMELE, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului care sunt luate în calcul la cheltuielile de 

întreţinere (se obtine de la DAS  FAGARAS) 

8. Pentru SUPLIMENTUL DE ENERGIE: factura de gaze naturale, factura de energie 

electrica 

!!! CERERILE SE DEPUN PERSONAL ,  DE TITULARUL  AJUTORULUI  DE 

INCALZIRE  IAR  BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL SAU ALOCATIE 

PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI VOR DEPUNE ACTELE  LA 

COMPARTIMENTUL  DE AJUTOR SOCIAL SI  PENTRU SUSTINEREA 

FAMILIEI !!! 


