
PRIMARIA ORASULUI  SLANIC MOLDOVA 

ANUNȚ 
 
         Începând cu data de 15 octombrie 2022, intre orele 09:00-15:00,  puteți depune 
la sediul primăriei  Slanic Moldova,  cererea pentru acordarea ajutorului  de încalzire a 
locuinței   și a suplimentului pentru energie, în vederea aplicarii   prevederilor Legii nr. 
226 din 16 septembrie 2021,  pentru  sezonul rece  1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.                                              
         Pot beneficia de acest drept familiile  cu venit net lunar pe membru de familie de 
pana la 1386  lei  și persoanele singure  cu  venit net lunar de până la  2053 lei,  care  
dețin locuință, contract vanzare cumparare cu clauza uzufruct, contract de chirie  
și se încadrează până în limitele din lista care exclude acordarea ajutorului pentru 
încalzirea locuintei. 
         Ajutorul se  acordă pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere a 
titularilor  și de acte doveditoare privind componența  familiei și veniturile acestora,  
precum  și a bunurilor mobile  și imobile care  le  au  în  proprietate. 
          La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se 
iau în considerare toate veniturile nete, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 
anterioară depunerii cererii.  

Mentionam ca  beneficiarii  de ajutor social  vor depune cerere pentru 
acordarea ajutorului  de încalzire a locuinței . 
ACTE NECESARE : 
-copie  C.I sau B.I. pentru titular si toti membrii familiei  peste  14 ani ; 
-copie certificat de nastere pentru copiii pana  în  14 ani ; 
-copie certificat casatorie sau deces(dupa caz) ; 
-copie hotarare judecatoreasca divort legalizata/ act  notarial (dupa caz) ; 
- copie hotarare  judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului sau  de 
incuviintare  a adoptiei ; 
-copie cupon de pensie, indemnizatii handicap, indemnizatie somaj,  din  luna 
anterioara depunerii cererii ; 
-adeverinta rol  si  fisa calcul venituri pe  suprafata  de teren si  animale de la Registru 
Agricol  din cadrul Primariei Slanic Moldova ; 
-adeverinta de salariat pentru toti membrii familiei  cu  salariul net obținut în luna  
anterioară  depunerii  cererii inclusiv valoarea  bonurilor  de masă sau mențiunea  că  
nu  se primesc  bonuri  de masa ; 
-Adeverinta ANAF din care rezulta veniturile anul curent care poate fi obtinuta de la 
biroul  Taxe  și  Impozite al Primariei Slanic Moldova ; 
- copie carte  autoturism sau talon autoturism  din care  sa reiasă anul de fabricație al  
acestuia ; 
- certificat fiscal  si  adeverință venit  pentru toti  membrii majori ai  familiei, de la 
biroul  Taxe  și  Impozite al Primariei Slanic Moldova; 
-factura gaze naturale-verificare ISCIR centrala ; 
- factura de energie electrica.        

 

PRIMAR 
BACIU GHEORGHE 



 
 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării 
 ajutorului  pentru incalzirea locuintei 

 
 
 

Bunuri imobile 
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală 

Bunuri mobile* 
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 

10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate 
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul 
persoanelor aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării 
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric 
*) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale şi/sau păsări 
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 

depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 
euro pentru familie 

 
NOTĂ: 
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru 
incalzirea  locuintei. 
 


