
         PRIMĂRIA COMUNEI   GHERĂSENI - BUZĂU           

        Nr.6241/07.10.2022                 

    Primar Ing.Țintă Vasile   

 

                                                             V  Ă      I  N  F  O  R  M  E  A  Z  Ă  

      DESPRE: 

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI  DE  ACORDARE  A AJUTORULUI PENTRU 

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI: 

  

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei; 

 

DEPUNEREA CERERILOR SE FACE ÎNCEPÂND  

CU DATA DE 10 OCTOMBRIE 2022 

 

2. Adeverința  de la Registrul Agricol Gherăseni, cu mențiunile: 1) cu privire la bunuri mobile 

sau imobile;  2) terenul intravilan să nu depășeasca 2000 mp;  3) persoanele care sunt 

înscrise în cartea de imobil și care sunt proprietarii imobilului;  4) terenuri în proprietate, 

terenuri declarate cultivate pentru care se primește subvenția APIA, terenurile arendate; 5) 

atestat de producator; 

3. Subvenția APIA  va fi luată în calculul veniturilor - fiind necesară decizia APIA; 

4. Adeverința de la Registrul Agricol din alte localități cu privire la bunuri mobile sau imobile;   

5. Adeverința  de la compartimentul Taxe și Impozite cu privire la bunurile  mobile și imobile; 

6. Factura emisă de furnizorul  de energie electrică în vederea acordării suplimentului de 

energie  pentru 12 luni; 

7. Adeverințe  elev/ student; 

8. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familei  realizate 

în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariu  cu venitul net, inclusiv valoarea 

bonurilor  de masă, cupoane de pensii;  

VENITUL NET/LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE  

 PÂNĂ LA 1386  LEI/MEMBRU DE FAMILIE 

ȘI 

VENIT NET  LUNAR AL PERSOANEI SINGURE  ESTE 

PÂNĂ LA 2053 LEI 

 Cereri înregistrate până la data de 20.11.2022 - plata va fi pentru  5 luni; 

          Cereri înregistrate până la data de 20.12.2022 -Plata va fi pentru 4 luni; 

        Cereri înregistrate până la data de 20.01.2023 Plata va fi pentru 3 luni; 

           Cereri înregistrate până la data de 20.02 .2023- Plata va fi pentru 2 luni ; 

         Cereri înregistrate până la data de 20.03 .2023- Plata va fi pentru 1 lună; 



 

 

9. ANEXĂM LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A  LOCUINȚEI . 

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
*       

(*)Aflate în stare de funcţionare
 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia 

celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 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 

Depozite bancare 

   1          Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

Terenuri /animale şi/sau păsări 

   1          
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma de 

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

NOTĂ:Deţinerea/utilizarea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării a 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei 


