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AN8<A Nr. 1

(Anexa nr. 11a normele metodoloaice)

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
pentruacordareaajutoruluipentruîncalzirealocuintei

Domnului Primnr al municil}iuluilorasului/comunci/sectoruluimunicil)iuluiBucuresti

1. Subsemnatul,

Numele si prenumele

Adresa: Str.

Nr. CI:D:J Se. D:J Ap. 0::0 Sector D:J

Teld<m

Fax

LoeaJitatea

Judetul

E-mail

Act de identitate (* 1)

Eliberat de sectia de politie - -

va rog s.'i-miaprobati acordare~tajutorului pentru încalzirea locuintei

Mentionez ea utilizez pentru încalzirea locuintei (*2}:

a) Energie termica în sistem centl'alizat

Cod client nr.

Codul titularului de contmct

a) facturarea si plata în transe lunare egale pe perioada unui an

b) filCturareasi plata in transe lunare egale, stabilite diferentiat în perioada sezonului rece si în restul anului

c) facturarea si plata hmara pc baza consumului efectiv

d) facturarea si plata În sistem de facturare binom

b) Gaze naturale

c) Lemne, carbuni, combustibili petrolieri D

(*t) in cazul cetalCllilorromâni se va specifica tipul de uet de id,mtitute:
- B.I. - buletin de identitate
- C.L . cJU1ede identitate
- C.J.P. - carte de id."IltÎtateprovizorie

P.'Otru cctatenii strilini suu apatrizi:
. p.S.T. -pcnni. de ~edere tcml'()far:1
- p.S,P.- pennis dc sedere pennanoota
- D.I. ..document de identitate

(*2) Se va bifa cu "X" casuta corespunzatourc si se VII completa obligatoriu: pcntre energie tcnuiea -eodu! titularulu; de conftwt, inr pentru gaze naturtlle rodul

clientUlui; se va men~ona denumirea distribuitorului de energie termica in sistem eentnl!izat sau de gaze natura le, cu eare consumntorut individunl .nu, dupa e<lZ,

asociatia de proprietari/chiriasi, arc incheiat contract de tumizare.
(*3) Se va bifa cu "X" ci\.~uta <:oresl'uwJ\toare modului de fa<:turare prevaznt in contractul de fumizure,
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II. Declar I)epropria raspundere urmatoarele:

A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membri (*4):

8. Numele si prenumele

1. Nwnele si prenwnele

Cod numeric personal

2. N\uuele si prenwnele

Cod numeric personal

3. Numele si prenwncle

Cod nwneric personal

Aet de identitate/act doveditor (*5:

4. Nwnele si prenwuele

Cod nwneric personal

Act de identitate/act doveditor (*5)

5. Nwnele si prenumele

Cod numeric personal

6. N\unele si prcmunele

Cod nwneric personal

Aet de identiutte/act doveditor (*5)

7. Numele si prenumele

Cod nwneric personal

Cod numt.'J"icpersonal

Act de identitate/act doveditor (*5)

(*4) în cazul familiilor cu mai mult de 8 membri sc va completa o anexa. Prin membri de familie se înteleg si pCI'$oaneleintre care nu cxista relatii de rudenic,

dar care loeuiesc impreuna, sunt inscNe in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de Întretinere.

(*5) în cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din ecrtiticatul de nastere.
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B. Referitor la veniturile realizate:

1', VENITUIUl'E~t.\NENTE NETEJU:..\LIZATEDE FAMILIE IN LUNA:

lE] Cateeoriadevenitm'i Acte doveditoare

CD
~tul realizat(*6)lei

~a penlntmaternftale ~erata deangajatof r:::o::r:o::o

(*6) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.

- .
SALARIULSI ALTE DREPTURI SALARIALE

OI pe baza de contract de munca adeverinla elib.:ratil de anaiatof

02 salariul asistentului oorsona1 al oersoanei cu handican adeverinta eliberata de anl!aiatof

03 salariul asittentnlui maternal adeverinw eliberata de aMaiatof
04 salariul În!!rijitomlui la domiciliu al oonoanei vârstnice dooendente eliberata de aneaintor

05 venÎlUllunar realizat ea membm asoeint sau p..'1"Soan1iautoriz.atii sa adeverin!a eliberata de Administratia
desr.1Soareo aeti'\.1tateindeoendenta fmanciara

06 indemnizatia de somai si/sau venit lunar de comnlctare talon de plata

I'ENSII

PensII de stat

07 pensia T!CIIIrU limita de vârsta mandat
08 oensia anticioata mandat
09 pensia anticipata partialA mandat
10 nensia de invaliditate mandat
11 pensia de unn3S mandat

PensIIawleultorl
12 Ipensieagricultor lmandat T r T T T I I

Pensii milltllre
13 ,pensie de serviciu mandat

14 ,oeusia de invaliditate mandat

15 ,pensia de urmas mandat
16 'pensia I.O.V.R. mandat

17 IndemnÎ7.ntiapl.persoauele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de talon
IUlmcaca urmare a participarii la revolutie si pI. urmasii acestora

18 Indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. 1 invaliditate/nevazatori
handicap grav mandat

19 Indcmnizatia pentru incapacitatca temporara dc munca adeverinla eliberata de angajatof

20 Indemnizatia lunar1ipentru activitnten de liber-profesionist a artistilor
interp1e\i sau executanti

INDEMNIZA'flI SI S'I1MVLENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

lndemnizatii si ajutoare penlnl cresterea copilului acoro.1te În baza

22 OrdonanlCÎ de nrgen1a a Guvernului nr.148/2oo5, aprobata cu modificari si adeverin!a AJPS sau institutie

completari prin Legea nr. 7/2007, cu moditicame si complctarile ulterioare si platitoare f talon plaÎa
Legii nr.448/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare

Stimulentlunaracordatînbaz.aOrdonantei de urgenla 1\GlIv'f11ului
adeverin!a AJPS sau institutie23 nr.l48/2005 aprobata eu modificari si completari prin Legea 11f.7!2007,cu
platitoarc f talon plata

modificarile si completariie ulterioare

INDEMNIZATU CU CARACTER PER.,\IANENT

24 Indemnizatia lunara acordatii magistratilor înlaturati din justitie din
talon pittliiconsiderente politice

-=
lndemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau

talon de platiietnice

26
Indemnizatia, sporul sou renta acordata invalizilor, veteranilor si vaduvelor

talun de platade razboi

27 IndetDllizatia lunara pentrupenoanele .;;tre au efectuat stagiul militar în
talon de plata

cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 -1%1

IndemnÎZatia luuara pentru pensionarii sistemului depensii, membrii ai
28 uniunilor de creatie, legal COD-ttituitesi recunoscute ca persoane juridice de talon de plata

utilitate publica
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34

BURSE-
35 I
36

TOTAL1( =
2. AL TE SU&Ii!E DE VENIT

TOTALZ(
I

I
13.VENIT UJNAR TOTAL AI.,FAM1UEl (Total 1 + 2)

4. VENlT NET LUNAR PE MEMBRU DE FA1\Ul.IE (Venit lunar
totalfnr. membri familie)

C. UST A CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU

ÎNCALZIREA LOCUINTEI

I7

29 Indemni7.atialunara nentru persoanele cu handicap talon de vlata
30 Indemnizatiacuvenita revolutionarilor talon de vlata

31 Indenmizatiade merit acordatiiÎn temeiul Legii nr.118/2002 talon de plata

32 Renta vial!.eraDenImsportivi talon de Dla1ii

A.JUIOARE

37 ajutorul biinesc lunar penITu persoanele care au devenit incapabile de talon platii
munca in perioada efectuarii unei pedepse privati ve de libertate

Sursa de venit Acte doveditoal"e Veoitul realizat (lei)
38 Veniturinete din dobânzi, dividende, rmrtisociale
39 ActiviUl\inepermanente
40 Alte venituri

BUNURI IMOBILE

I -cladiri sau alte spai locative În afara locuintei de domicilin sau alte imobileafiate proprietate. cu exceplia celei de domiciliu

BUNURI MOB1LE
MIJLOACE TRANSPORP

2 -autoturisme care depasesc 1600 cmc

3 -autoutililare
4 -autocamÎoanesi remorci
5 -salupc

6 -barci cu motor
7 -scuterede apa
g -iahturi

9 -autobuze
10 -microbtJZe

UTIUJE AGRlCOU.
II 1-tractor I

12 1-combinaautopropulsaUi

UIILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA.

13 1- presadeulei I

14 1- moara dc cereale

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMl'IilJL

15 1- I!.ater,dmibii

16 1- alte ntile aC\ionare hidraulic, mecauic sau electric
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j

* Se Vabifa cu "X" eMuta eorespunz1itoare

D. Referitor la numarul de camere al locuintei (*7):

Locuinta: ~ 1camera [ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

2 camere

3 camere

4 camere

peste 4 camere

(*7) Se va bifa cu "X" eMutn corespunzatoare si se va completa numai in situatia În care solicitantul utilizeaza pentru încalzirea locuin!IJi energic termica furnizata

in sistem centralizat

E. Având în vedere cele declarate consider ca ma Încadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încalzirea

locuintei,în intervalul de venit net mediu lunar pc membru de familie:

(se va bifa cu "X" ciisuta corespunzatoare)

DEI>OZlTE BANCARE

17 IDepozite bancare cu valoare de neste 3000 lei

TERENURI

18 Terenuri de împrejmuire a locuinI,:i si curlea aferentA(Ieren intravilan), c.'tred,:pasesc 1000'mp în zona urbana si 2000 mp în zona
rurala

Terenuri in zona colinar;! si de ses

19 -ambiI si tTtneatacu supra.futade cel putin 21m în cazul fJ\ffiiliiiorcu 1-3 pers. sau 3 ha În cazul familiilor cu peste 3 pers.

20 - forestier cu suprafata de cel pUlin2 ha În cazul familiilor cu 1-3 )x:rs.sau 3 ha în cazul f.'ul1i1iilorcu peste 3 pers.

21 - vii, !ivelj, gradini de legume si flori cu suprafata de cel pulin 1 ha ÎIIcazul familiilor cu 1-3 pers. sau 1,5 ha în cazul familiilor cu
peste 3 pers.

TerenUl; in zona montana

22 -forestiercu suprafa(ade eel pUlin2 ha În cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul f.1!l1i1iilorcu peste 3 pers.

23 - vii, Hvezicu supratÎltade cel pun 1,5 ha în cazul fAmiliilorcu 1-3 pers. $UU2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.

24 - pasuni si fânete cu s\lprafutade cel pulin 4 ha in cazul familiilor cu 1-3 pers. $UU5 hll in cazul familiilor cu peste 3 pers.

CATEGORII DE ANIMALE/PASARI

25 peste 3 bovine

27 . aprine

28 Ipeste 15 familii de albine

Limitc dc venituri (Ici)
< 155

155.1 210
210.1 260
260.1 310
310.1 355
355.1 425
425.1 480
480.1 540
5401 615
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F. Am luat la cunostintaca ajutorul pentru încalzirealocuinteise acordaîn conditiileordonanteideurgenta,
astfel:

a) nu mai mult decit valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispozitie a primarului în ca-Lui
utilizarii pentru încalzirea locuintei energie termica furnizata în sistem centralizat;

b) nu mai mult decit valoarea facturii individuale ori a cbeltuielilorefectiv repartizatc I}entrucantitatea
de gnzennturale folosita. .

Ajutorul l}entruîncalzirca locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat sau, dupa caz, cu
gaze naturnlc, se achita de catre directiile teritoriale direct furnizoruJui.

G. Ma oblig sa aduc la cunostinta primarului orice modificare intervenita în COml)Onentafamiliei, a
veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificarii.

H. Prin semnarea prezentei am luat la cunostintaca celedeclaratesunt corectesi complete,iar declararea
necoreSIJUnzatoarea adevarului se I)edepsesteconform legjjI}enale.

Data Semnatura solicitantului

~
9


