Acte necesare pentru depunerea dosarelor:
Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni
- Cerere si declarație pe proprie răspundere
1. Acte de identitate: carte/buletin de identitate, certificat de naștere, carte de identitate
provizorie, pașaport, permis de ședere temporara/pe termen lung, carte de rezidența;
2. Acte privind regimul juridic al locuinței: titlu de proprietate, extras de carte funciară,
contract de comodat, contract de închiriere, certificat de moștenitor;
3. Adeverința eliberată de la locul de muncă în cazul persoanelor angajate;
4. Adeverință eliberată de Administrația Financiară din care se rezulte sumele primite,
altele în afara de salariu/pensii/indemnizații;
5. Mandate poștale/extrase de cont în următoarele cazuri pensionari, șomeri, beneficiari
de beneficii sociale, indemnizații cu caracter reparatoriu;
6. Adeverință din Registrul agricol;
7. Hotărâre judecătorească pentru alocația de întreținere;
8. Adeverință de la unitățile școlare în cazul burselor pentru elevi și studenți;
9. Adeverință de la unitățile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare;
10. Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate;
- Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

- Cerere si declarație pe proprie
1. Acte de identitate: carte/buletin de identitate, certificat de naștere, carte de identitate
provizorie, pașaport, permis de ședere temporara/pe termen lung, carte de rezidența;
2. Acte privind regimul juridic al locuinței: titlu de proprietate, extras de carte funciară,
contract de comodat, contract de închiriere, certificat de moștenitor;
3. Adeverința eliberată de la locul de muncă în cazul persoanelor angajate;
4. Adeverință eliberată de Administrația Financiară din care se rezulte sumele primite,
altele în afara de salariu/pensii/indemnizații;
5. Mandate poștale/extrase de cont în următoarele cazuri pensionari, șomeri, beneficiari
de beneficii sociale, indemnizații cu caracter reparatoriu;
6. Adeverință din Registrul agricol;
7. Hotărâre judecătorească pentru alocația de întreținere;
8. Adeverință de la unitățile școlare în cazul burselor pentru elevi și studenți;
9. Adeverință de la unitățile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare;
10. Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate;
- Factură gaze (luna anterioară);
- Dosar cu şină.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:
Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică
- Cerere si declarație pe proprie răspundere
1. Acte de identitate: carte/buletin de identitate, certificat de naștere, carte de identitate
provizorie, pașaport, permis de ședere temporara/pe termen lung, carte de rezidența;
2. Acte privind regimul juridic al locuinței: titlu de proprietate, extras de carte funciară,
contract de comodat, contract de închiriere, certificat de moștenitor;
3. Adeverința eliberată de la locul de muncă în cazul persoanelor angajate;
4. Adeverință eliberată de Administrația Financiară din care se rezulte sumele primite,
altele în afara de salariu/pensii/indemnizații;
5. Mandate poștale/extrase de cont în următoarele cazuri pensionari, șomeri, beneficiari
de beneficii sociale, indemnizații cu caracter reparatoriu;
6. Adeverință din Registrul agricol;
7. Hotărâre judecătorească pentru alocația de întreținere;
8. Adeverință de la unitățile școlare în cazul burselor pentru elevi și studenți;
9. Adeverință de la unitățile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare;
10. Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate;
- Factura de furnizare energie electrică
- Dosar cu şină.

