
DOCUMENTE NECESARE 

 

 
- cópii după actele de identitate ale titularului și membrilor familiei, după caz, așa 

cum sunt menționate acestea în cerere și declarație (carte/buletin de identitate, 

certificat de naștere); 

 - copie după certificatul căsătorie sau sentință civilă de divorț (atunci când în cerere 

și declarație lipsește un părinte al minorului/minorilor); 

- acte doveditoare pentru veniturile realizate de către titular și membrii familiei, după 

caz, așa cum sunt acestea menționate în cerere și declarație (adeverință angajator, 

mandat poștal, extras de cont, decizie, hotărâre judecătorească, adeverință eliberată 

de orice altă instituție competentă); 

- adeverință de la asociația de proprietari (unde este cazul) prin care se atestă 

numărul de persoane ce locuiesc la adresa unde se solicită ajutorul pentru încălzire; 

- procură notarială prin care solicitantul ajutorului pentru încălzire este legal 

împuternicit să solicite ajutorul la adresa unde aceasta domiciliază (atunci când 

solicitantul este altă persoană decât proprietarul sau titularul contractului de 

închiriere al locuinței); 

- cópie după actul de proprietate al locuinței 

- copie după contractul de închiriere (înregistrat la Administrația Financiară) al 

locuinței; 

- copie după cartea de identitate a mașinii (pentru persoanele care dețin autoturisme) 

- o factură utilități în funcție de natura ajutorului de căldură solicitat (Thermoenergy, 

E-ON – gaz sau energie electrică) 

- adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bacău, care să ateste că aţi fost luat în evidenţă pentru ocuparea unui loc de muncă, 

pentru categoria de persoane care nu realizează venituri, excepţie făcând elevii, 

studenţii şi persoanele de peste 55 ani 

 

 

 

Solicitantul (titularul) ajutorului pentru încălzirea locuinței este obligat să comunice 

orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturile acestuia, în termen 

de  5 zile de la data modificării. Comunicarea modificării se va face prin depunerea 

unei noi declarații pe propria răspundere anexând acte doveditoare. În situația în 

care se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului nu corespund realității, 

organul constatator are obligația să sesizeze organele de urmărire penală. 
 


