ACTELE NECESARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE CU ENERGIE ELECTRICĂ –
(în copie)
Condiții de acordare :
-titularul contractului de locuință să fie- aceeași persoană cu beneficiarul de servicii E-NEL.
- să se folosească pentru încălzirea locuinței aparate omologate din comerț (calorifer, aerotermă) ;
- contract de locuință;
- contract E-nel;
- ultima factură de energie electrică;
- venitul net lunar/ realizat pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1386 lei (în cazul familiei) ;
2053 lei (persoane
singure)
- cerere tip cu -viza de la Registrul Agricol - cam . 23 și viza birou Taxe și Impozite ;
- actele de identitate, stare civila s-au certificate de naștere – titular și membrii familiei cu același domiciliu;
- acte doveditoare a tuturor veniturilor (adeverință de salarizare, cupon de pensie,cupon somaj, pensie alimentara + hotărâre
judecătoreasca, pensie de urmaș+decizie, cupon plasament+ decizie);
- adeverință ANAF-pentru persoanele majore;
- pentru proprietarii de autoturism – carte de identitate .

ACTELE NECESARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE – (în
copie)
Condiții de acordare :
- titularul contractului de locuință să fie- aceeași persoană cu beneficiarul de servicii E-ON;
- să se folosească pentru încălzirea locuinței centrală termică sau convector;
- acte din care să rezulte punerea în funcțiune centrală/convector;
- contract de locuință;
- contract E-ON;
- ultima factură de gaz;
- venitul net lunar/ realizat pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1386 lei (în cazul familiei); 2053 lei persoanei
singure);
- cerere tip cu -viza de la Registrul Agricol - cam . 23 și viza birou Taxe și Impozite ;
- actele de identitate, stare civila s-au certificate de naștere – titular și membrii familiei cu același domiciliu ;
- acte doveditoare a tuturor veniturilor (adeverință de salarizare, cupon de pensie, cupon somaj, pensie alimentară+ hotărâre
judecătoreasca, pensie de urmaș+decizie, cupon plasament+ decizie);
- adeverință ANAF-pentru persoanele majore;
- pentru proprietarii de autoturism – carte de identitate.

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE CU LEMNE ȘI CĂRBUNI:
- cerere tip cu – viza de la registrul agricol –cam.23 și viza birou taxe și impozite;
- acte de identitate – titular și membrii familiei cu acelasi domiciliu;
- acte doveditoare de venituri (adeverinta de salarizare, cupon/extras alocație de stat, cupon de pensie, cupon somaj,
pensie alimentară+hotărâre judecătorească, pensie de urmaș+decizie, cupon plasament+decizie) și adeverința de la fisc pentru
toți membri familiei cu vârsta de peste 18 ani indiferent de venituri;
- pentru proprietarii de autoturism - carte de identitate;
- contract de locuință la adresa de domiciliu (din actul de identitate);
Condiții de acordare :
- venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1386 lei/membru de familie sau 2053 lei pentru
persoana singură;
- să folosească soba pentru încălzirea locuinței cu lemne și cărbuni;
- să nu dețină bunuri care exclud acordarea acestui drept.

Actele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială – Vulcan, Aleea
Trandafirilor, nr.4 (fostul sediu PREGOTERM) între orele 8-12 (luni-vineri).
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A ACTELOR PENTRU
OBȚINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE ESTE DATA DE 15 A
FIECĂREI LUNI.

