
 

ANUNȚ IMPORTANT!!! 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie -

LG. nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie 

Primăria comunei DOSTAT informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, că este necesar să 

depună la sediul primăriei următoarele documente: 

- Cererea – declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 

(acest tipizat îl găsiți la sediul primăriei DOSTAT);  

A. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 

- actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei; 

- certificatele de naştere ale copiilor  

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

- alte documente solicitate, după caz. 

B. 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, pentru luna septembrie 2021, etc; 

- talon de şomaj; 

- talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; 

- talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; 

- în cazul persoanelor care au deschise conturi în bancă, trebuie prezentat un extras de cont prin 

care să demonstreze că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei; 

- adeverinţă de la ANAF, pentru persoanele fără venituri; 

- certificate de încadrare în grad de handicap; 

C. Locuința și bunurile se dovedesc cu următoarele documente: 

- adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole, contracte de arendă ); 

- certificat de rol fiscal de la primăria comunei DOSTAT 

- factură de electricitate în care să fie menționat codul de client. 

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

care se vor prezenta  

 toate documentele solicitate. 

IMPORTANT!!! Inclusiv beneficiarii de ajutor social si beneficiarii ASF vor depune cerere de 

ajutor pentru incalzirea locuintei/ 

Pentru a se încadra în prevederile legii, veniturile nu trebuie să depășească 1386 lei / persoană, în 

cazul familiei,  

                               și 2053 lei în cazul persoanei singure!!! 


