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pentru care se solicită ajutorul de încălzire. 
 În situaţia în care există neconcordanţă între adresa din C.I./B.I. Şi actul de 
proprietate/închiriere se va prezenta copie a certificatului de nomenclatură stradală. 
 
  Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre 
bunurile enumerate mai jos nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei: 
 
 Solicitantul nu trebuie să deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei 

de domiciliu, şi a anexelor gospodăreşti; 
  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şialte terenuri intravilane 

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală; 
 Autoturism/ Autoturisme şi/ sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai 

mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori 
destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru 
uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; 

  Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; 
  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 

rulote, autobuze, microbuze; 
  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „ Delta Dunării”; 
  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 
  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 
  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric; 
  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei; 
  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 

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

 Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, aprobate prin H.G. nr. 
920/2011, cu modificările şi completările ulterioare  
 Studenţii întreţinuţi de părinţi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 
alin.1 lit.e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu 
îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; 
 Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei; 
 În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă 
adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei 
bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau al tutelei, 
altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali. 
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