Primăria comunei Blandiana informează cetăţenii care solicită ACORDAREA DE AJUTOARE

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI PENTRU SEZONUL RECE 1 NOIEMBRIE 2022 – 31
MARTIE 2023, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI ENERGETIC, că este necesar să depună
1 CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - TIP
2. COPII SI ORIGINAL DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI SINGURE, RESPECTIV ALE
MEMBRILOR DE FAMILIE CARE SUNT INCLUSI ÎN DOSAR:
- acte de identitate pentru toti membrii familiei (buletine identitate, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate,
certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc
şi gospodăresc împreună si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
- sentință judecătorească privind încredințarea minorilor/plasamentul copiilor, alte acte de stare civila;
- certificatul de căsătorie, certificatul de deces, precum sau alte acte doveditoare ale componenței familiei,
-adeverință de negație eliberată de Primăria de domiciliu pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire la
Primăria Blandiana, având doar reședința în această localitate;
- certificat de încadrare in grad de handicap, dacă este cazul;
3. COPIE A UNEI FACTURI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
4. COPIE SI ORIGINAL DUPĂ DOCUMENTUL CARE ATESTĂ CALITATEA ÎN CARE DETINE LOCUINȚA;
- acte din care să rezulte calitatea titularului faţă de imobilul pentru care se solicită ajutor de încălzire a
locuintei: proprietar (actul de proprietate al imobilului, contract vânzare cumparare, contract cu clauza de
intretinere sau drept de habitaţie/uzufruct, donaţie, certificat de moştenitor sau orice act autentic care dovedeşte
că este succesor de drept al proprietarului), chiriaş (contract de închiriere, contract de comodat), sau
imputernicirea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere, respectiv reprezentantul legal
al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani, sau al persoanelor puse sub interdictie si a persoanelor
pentru care s-a instituit curatela;
5. IN ORIGINAL - DOCUMENTE CARE ATESTĂ VENITURILE REALIZATE DE TOTI MEMBRII FAMILIEI ÎN
LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII:
- adeverinţă de la angajator cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea
tichetelor de masă, dacă este cazul;
- mandat postal/extrase de cont/decizii stabilire drept pentru plata pensiei, idemnizaţiei creştere copil,
stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, etc
- adeverinţa eliberată de Administraţia Financiară Alba Iulia cu venitul realizat (pentru persoanele autorizate
să desfăşoare activităţi independente, profesii liberale sau venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri
agricole, venituri din premii, sau din alte surse) pe anul 2022, in care sa fie precizata perioada pentru care s-a
realizat venitul;
-Sentinţă Judecătorească/mandat postal pentru dovedirea alocatiei/pensiei de întretinere pentru copii
- declaraţie pe propria răspundere autentificată de notarul public sau atestata de consilieri juridici ori
avocati, din care să reiese că nu realizează nici un fel de venituri şi nu deţin depozite bancare de peste 3.000
lei, pentru persoanele care susţin că nu realizează nici un venit (titularul cererii sau membrii familiei acestuia
: soţ, soţie, copii majori și peste 16 ani care nu merg la școală şi alte persoane aflate în întreţinerea acestuia)
- adeverință de la registrul agricol, pentru persoanele peste 18 ani însoțită de anexa terenuri/produse aflate in
proprietate sau folosință;
- certificat de atestare fiscala, nominal, eliberat de Compartimentul Taxe si Impozite pentru fiecare membru
major al familiei din care să reiese toate bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau folosință;
- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ frecventată de minorii peste 14 ani şi studenţi, cu precizarea
dacă beneficiază de burse profesionale de la agentii economici si cuantumul acestora;
- dovezi pentru alte venituri încasate (ex. Subventie APIA, etc);
6. ALTE ACTE DOVEDITOARE ALE BUNURILOR AFLATE IN PROPPRIETATE SAU FOLOSINTA
- certificat de înmatriculare sau carte de identificare autoturism/autoutilitară/ autocamion, deținute în
proprietate, închiriere, concesiune, comodat, dacă este cazul, pentru a se verifica vechimea acestuia, daca este
cazul;
- extras de cont pentru persoanele deținătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;

PENTRU RELATII SUPLIMENTARE SUNATI LA NR DE TELEFON 0258760811

