
COMUNA JUPÂNEȘTI 

JUDEȚ GORJ 

ANUNȚ 
AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022 

Primăria Comunei Jupânești anunță că, începând cu data de 01.11.2021, se primesc cereri 

pentru ajutorul de încălzire. 

Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire pe întreg sezonul rece noiembrie 2021 – 

martie 2022 cererile vor fi depuse de către solicitanți până la data de 20 noiembrie 2021. 

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1386 

lei/membru de familie, în cazul familiei și de 2053 lei în cazul persoanei singure. 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie este 

reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de 

acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul 

locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract 

de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitație, titularul contractului de 

închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de 

proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal 

al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

Acte necesare pentru depunerea dosarelor: 

• Cerere și declarație pe proprie răspundere ( de la primărie); 

• Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru toți membrii 

majori din cerere; 

• C.I./B.I. pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani; 

• Certificate naștere pentru copii sub 14 ani; 

• Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorț, etc.; 

• Act proprietate / contract vânzare-cumpărare / contract închiriere / contract comodat; 

• Adeverință de venit (inclusiv bonuri de masă), cupon pensie/șomaj/alocație, 

indemnizație, etc. pe luna octombrie 2021; 

• Adeverință cu componența familiei, terenuri și categorii de animale de la Registrul 

Agricol; 

• Certificat fiscal de la taxe și impozite; 

• Adeverință elev cu mențiunea dacă beneficiază de bursă; 

• Carte de identitate pentru autoturism/motocicletă (dacă este cazul); 

• Dosar cu șină; 

Toți membrii familiei din componența familiei sau alte persoane, indiferent dacă între aceștia 

există sau nu relații de rudenie, dar se gospodăresc împreună, trebuie să aibă obligatoriu pe 

buletin domiciliul la adresa unde solicită ajutorul de încălzire. 

 

ATENȚIE : În cazul în care datele și informațiile prezentate de către solicitanți în cererile și 

declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței nu sunt 

complete și nu corespund realității, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după 

caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal și se vor restitui și sumele încasate 

necuvenit! 

 


