
Primaria comunei Blandiana informează cetăţenii care solicită acordarea de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019 – 31 

martie 2020, că este necesar să depună pe lângă cererea şi declaraţia pe propria 

răspundere acte doveditoare: 

1.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 

-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I.); 

-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani; 

-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ; 

-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului; 

-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator. 

-alte documente solicitate, după caz: 

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz: 

-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, 

prime, indemnizaţii de hrană, etc; 

-talon de şomaj; 

-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; 

-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; 

-certificat de încadrare în grad de handicap; 

-în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, 

de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a 

constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 

3000 lei). 

-alte documente doveditoare, după caz. 

3.Locuinţa si bunurile se dovedesc cu următoarele acte, după caz: 

-ADEVERINTA DE LA REGISTUL AGRICOL 

-CERTIFICAT FISCAL 

 

 

PENTRU FAMILIILE CARE BENEFICIAZA DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA 

FAMILIEI SI DORESC SA SOLICITE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

ESTE NEVOIE DE : 

-O CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE(DE LA PRIMARIE) 

COMPLETATA DE REPREZENTANTUL FAMILIEI,  

-ACTE DOVEDITOARE ALE VENITURILOR (DUPA CAZ: adeverinţă de salariat, din 

care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, 

etc pentru membrii familiei care lucreaza,talon de şomaj;talon de pensie, pentru 

toate categoriile de pensii;talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de 

indemnizaţii;certificat de încadrare în grad de handicap) 

-ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL 

-CERTIFICAT FISCAL  

ACESTE DOCUMENTE VOR FI ATASATE ATAT LA DOSARUL DE ALOCATIE 

PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI CAT SI LA DOSARUL DE AJUTOR PENTRU 

INCALZIREA LOCUINTEI. 

http://protectiacopilului6.ro/Files/uploads/1636-2.%20cerere%20solicitare%20ajutor%20(1).pdf
http://protectiacopilului6.ro/Files/uploads/1636-2.%20cerere%20solicitare%20ajutor%20(1).pdf


 

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în 

situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate. 

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare 

privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Primaria 

comunei Blandiana 

 

 

 

 

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

lemne, carbuni, combustibili 

1 noiembrie 2018-31 decembrie 2018 

 

 

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie 
Cuantum lunar 

Pana la 155 lei  54 lei 

Intre 155,1 lei si 210 lei  48 lei 

Intre 210,1 lei si  260 lei  44 lei 

Intre  260,1 lei si 310 lei  39 lei 

Intre 310,1 lei si  355 lei  34 lei 

Intre 355,1 lei si 425 lei  30 lei 

Intre  425,1 lei si 480 lei  26 lei 

Intre  480,1 lei si  540 lei  20 lei 

Intre 540,1 lei si 615 lei  16 lei 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie 
Cuantum lunar 

Pana la 155 lei  54 lei 

Intre 155,1 lei si 210 lei  48 lei 

Intre 210,1 lei si  260 lei  44 lei 

Intre  260,1 lei si 310 lei  39 lei 

Intre 310,1 lei si  355 lei  34 lei 

Intre 355,1 lei si 425 lei  30 lei 

Intre  425,1 lei si 480 lei  26 lei 

Intre  480,1 lei si 750 lei  20 lei 

 


