
6. Instructiuni pentru completarea formularului 
 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si declaratiei pe propria 
raspundere a solicitantului privind componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile 
detinute,  insotita de acte doveditoare.  
 
 
Nota: Cererile se depun o singura data pentru toata perioada sezonului rece! 
          In situatia in care se solicita ambele forme de ajutor , se va depune un singur rand          
         de documente justificative! 
 
 
Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere se pot ridica de la sediul 
A.S.S.C. Ploiesti, str. Postei nr.6, sediul A.S.S.C. Ploiesti,  str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.46, 
de la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei nr.21si de la sediile furnizorilor 
de utilitati. 
 
In cerere se vor trece:  
- toate persoanele care au domiciliul la locuinta pentru care se solicita ajutor, indiferent 
daca intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa 
locuintei in actul de identitate, sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul 
la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; pot beneficia de ajutor de incalzire si 
cei care locuiesc cu chirie; 
- toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna 
anterioara depunerii cererii, completate cat mai citet; 
- toate bunurile  imobile si mobile detinute in proprietate de toti membrii familiei. 
 
NU SE IAU IN CONSIDERARE! 
 
- alocaŃia pentru susŃinerea familiei; 
- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- ajutoarele de stat acordate în baza OrdonanŃei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri 
financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli; 
- bursele de studiu şi  bursele sociale;  
- sprijinul  financiar «Bani de liceu»; 
-veniturile obtinute din activitati necalificate cu character ocazional realiazate de zilieri. 
 
 
RECOMANDARE: La completarea formularului de cerere si declaratie pe 
propriaraspundere va solicitam sa notati un numar de contact pentru a va comunica in 
timp real situatiile nou aparute!  
 
Atentie! 
In situatia in care, pe parcursul sezonului rece, solicitati ajutor pentru incalzirea locuintei, 
dreptul la ajutor se stabileste astfel: 



a)- incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data 
de 20 a lunii in curs; 
b) –incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus  documentele dupa data de 20 a 
lunii respective; 
c) –incepand cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept 
este stabilit incepand cu acea luna. 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT! Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa 
comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei, a 
veniturilor acesteia si a bunurilor detinute, in termen de 5 zile de la data modificarii, 
prin depunerea unei noi cereri.  Modificarea sau, dupa caz, incetarea dreptului la 
ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna urmatoare celei in care a 
intervenit. 
 
 
 

 


