
ROMANIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU
PRIMĂRIA COMUNEI

ANUNȚ
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Cererile de ajutor pentru încălzirea locuinței se pot depune la Primăria Comunei 
incepand cu data de 11.10.2021, pana in 20.11.2021 pentru tot sezonul rece

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda pe baza Cererii si a declarației p< 
propria răspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia 
insotita de actele doveditoare (modelul de cerere se gaseste la sediul primăriei 
compartiment asistenta sociala).
1. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificatul de căsătorie, certificate de 
naștere, livret de familie
2. Adeverințe de salarizare, cupoane de pensii, cupoane de orice fel de indemnizații, cupoane de 
alocații de stat, adeverințe de venit, extras de cont, etc. .
3. Adeverință de la Compartimentul Registrul agricol care să dovedească spațiile de locuit pe 
care le dețineți, terenul agricol, utilaje agricole, animale și alte bunuri pe care le dețineți.
4. Declarație pe proprie răspundere privind veniturile realizate din munci ocazionale.

Beneficiari:
familiile care au un venit lunar pe membru de familie de pana Ia 

13861ei/luna si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 2053 Iei/luna pentru 
cei care folosesc combustibili solizi si/sau petrolieri,cetateni romani, precum si cetateni 
străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința in Romania, stabilita in 
condițiile legislației romane;

LISTA BUNURILOR CARE DUCE LA EXCLUDEREA AJUTORULUI DE
ÎNCĂLZIRE

1. Alte clădiri sau spații locative în afara casei de locuit;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă precum și alte terenuri intravilane 

care depășesc 2000 mp (20 ari în zona rurală);
3. Autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
4. Mai mult de un autovehicul sau o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
5. Utilaje: tractor, combină autopropulsată, presă de ulei, moară de cereale, utilaje de 

prelucrat lemnul;
6. Depozite bancare de peste 3000 lei
7. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuale depășește 

1000 euro/persoană respectiv 2500 euro/familie.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate d 
membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile deținute, constituie contravenție 
si se sancționează cu amenda conform art. 36 din Legea 22672021.
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