
 
 
 
 
 

 

 

                        ACTE NECESARE 
 
1. Cerere – declarație pe propria răspundere (se ridică de la 
sediul Direcției de Asistență Socială); 
 

2.  Copie + original documente doveditoare privind 
componența familiei (C.I., B.I, C.P.I, certificat de naștere     
pt. copiii sub 14 ani), după caz: sentință divorț, certificat 
deces, acte care să ateste situaţia minorilor care nu locuiesc 
cu părinţii (curatelă, tutelă, plasament, hotărâre de 
încredinţare); 
 

3.  Permis de ședere temporară/permanentă sau document 
de identitate pt. cetățenii străini sau apatrizi cu 
domiciliu/reședința în România; 

 

4.  Dovezi venituri (adeverința venit net realizat în luna 
anterioară, inclusiv contravaloare bonuri masă, copie 
cupon pensie / indemnizație luna anterioară); 

 

5.  Copie ultima factură GAZ și CURENT; 
 

6.  Copie act proprietate/ închiriere/ comodat ( pt. chiriași 
împuternicire de la proprietarul locuinței, legalizată la notar); 

 

7.  Adeverința de la asociația de proprietari cu nr. de membri, 
numele și prenumele acestora pe ultimele 3 luni sau 
adeverința SALUB cu nr. pers. pe ultimele 3 luni; 

 

8.  Copie după certificatul de înmatriculare a 
 automobilului; 
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AJUTORUL 
PENTRU ÎNCĂLZIRE 

ȘI SUPLIMENT PENTRU 
ENERGIE 

   
        

Se acordă familiilor ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie sunt până la 1386 lei și până la 2053 

lei în cazul persoanelor singure, potrivit prevederilor 

Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie.  

 

ATENȚIE:  
Cererile se primesc până în data de 20 ale lunii, 
pentru luna în curs. 
 

 

Program luni - joi 8:00 - 15:00 

funcționare vineri 8:00 - 12:00 
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