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ANUNT
PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR
PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, GAZ
SAU ENERGIE ELECTRICA
Cererile pentru acordarea subventiilor pentru incalzirea cu lemne, gaz sau energie electrica se vor
ridica de la sediul Primariei Talmaciu.
Cererile si declaratiile pe propria raspundere intra sub incidenta legii penale si se vor depune la
sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Talmaciu, insotite de
urmatoarele documente:
1)-copii xerox acte de identitate pentru toti membrii familiei, sau copie livret familie;
2)-copie act de proprietate sau inchiriere a locuintei de domiciliu;
3)-copie carte de identitate a vehiculului in cazul posesorilor de autoturisme sau motociclete;
4)-copie factura gaz cat mai recenta (daca este cazul);
5)-adeverinta vizata de compartimentele Registrul Agricol si Impozite si Taxe locale din cadrul
Primariei Talmaciu;
6)-adeverinte venituri:
PENTRU PENSIONARI:
− cupoane pensie, aferente lunii anterioare depunerii cererii.
PENTRU SALARIATI:
− adeverinta salariu luna anterioara depunerii cererii.
PENTRU SOMERI:
− cupon somaj luna anterioara depunerii cererii
PENTRU PERSOANELE FARA VENITURI
− adeverinta de la Finantele Publice Sibiu din care sa rezulte ca nu au nici un fel de venituri.
7)-alte acte din care sa rezulte veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii.
Conform legii, persoanele sunt obligate sa aduca la cunostiinta Seviciului Public de Asistenta
Sociala Talmaciu orice modificare interveninta in componenta familiei sau a veniturilor lunare, in
termen de 5 zile de la data modificarii.
La completarea cererii se vor declara toti membrii familiei care locuiesc impreuna.
Totodata va comunicam ca beneficiarii de subventie pentru incalzirea locuintei cu gaz nu pot
beneficia si de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne sau energie electrica.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI.
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri
2 intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona
rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap
1
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
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,
3
rulote, autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor
4 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
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul
7
acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări
Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție
anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv
1
suma de 2.500 euro pentru familie.
NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului
social.

Cuantumul maxim pentru care se acorda ajutorul pentru
incalzirea locuintei cu lemne sau gaz este de 750 lei net pe membru de
familie pentru lunile noiembrie 2019 - martie 2020
Pentru alte informatii si detalii va veti adresa la Serviciul Public de
Asistenta Sociala Talmaciu, telefon 0269/555401 interior 116.

