
ANUNT
Incepdnd cu data de Miercuri. 21

OCTOMBRIE 2020, 
^ 
Se depun cererile privind

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI,
la Primdria Stoenesti in intervalul orar 8.30. - 14.00.

TITULARUL AJUTORULUI PENTRU
LOCUINTEI

PROPRIETARUL LOCUINTEI !
Acte necesare:

D copie acte identitate pentru toti membrii familiei( buletine
pirinti. buletine/certificate nastere copii);

) dovezi privind veniturile realizate adeverintd cu salariul net
la

realizat in luna SEPTEMBRIE 2020 (.inclusiv bonuri de

masd). cupoane $omaj.alocatie de stat pentru copii. pensie
pentru luna SEPTEMBRIE 2020, INCLUSN
INDEMNIZATIE, PENTRU PERSOANE CU HANDICAP,
alte documente privind veniturile realizate

) adeverinta de elevi pentru copii, din care sd reiasi dacd au

sau nu au bursS(in caz afirmativ. sd se specifice tipul bursei).
) Conie carte de identitate autoturism pentru TO

SOLICITANTII VOR PREZENTA
TOTI MEMBRII FAMILIEI, iN

ACTELE PENTRU
CAZ CONTRAR

DOSARUL VA FI RESPINS!
ATENTIE! LA PRIMARIE, NU SE FAC COPII

XEROX!



NU BENEFICIAZA DE AJUTOR PENTRU INCALZIREA
LOCUINTEI PERSOANELE CARE DETIN

URMATOARELE CATEGORII DE BUNURI:

Familiile al ciror venit net lunar pe membru deplqegte suma
de 750 lei.

Beneficiarii de
animale.

subventii APIA pentru terenuri si/sau

Bunuri imobile
l. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu gi a anexelor gospodireti
2.Terenuri de in.rprejmuire a locuinlei gi curtea aferentd qi alte terenuri intravilane care

depdqesc 1.000 mp in zona urband qi 2.000 mp in zona rurald

Bunuri mobile
/ Autoturism/Autotu risme si/sau motociclet6/motociclete cu o vechime mai mica de 10

ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transpofiului
acestora sau persoanelor dependente, precum gi pentru uzul persoanelor aflate in zone

greu accesibile t
/ l{ai mult de un autoturism/motocicleti cu o vechime mai mare de 10 ani
/ Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fbl cu sau fdrd remorci, rulote,

autobuze
r' Utilaje agricole: tractor, combind autopropulsata
/ Utilaje de prelucrare agricola: presii de ulei, moar6 de cereale
/ Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lerrnul aclionate hidraulic,

mecanic sau electric.

) Atlate in stare de funclionare

o Depozite bancare cu valoare de peste 3 000 lei
. Suprafete de teren, animale gi pisiri a ciror valoare neti de produc{ie anuali

depigeqte suma de 1.000 euro pentru persoana singurS, respectiv suma de 2.500

euro pentru familie.

TITIJLARIJL AJUTORULUI PE,NTRU
Av

INCALZIREA LOCUINTEI
PROPRIETARUL LOCUINTEI.

ESTE



AJUTOR INCALZTRE NOIEMBRIE 2O2O-

MARTIE 2O2I

Limita de
venituri

lei pe membru
de familie

Cuantumul
lunar PE

FAMILIE
-1ei-

Cuantumul
total PE,

F'AMILIE
(5 luni)

-lei-
PAnd la 155 54 270
155,1-210 4B 240
210,\ - 260 44

a
220

260,1 - 310 39 195

310,1 - 355 34 t70
355,1 - 425 30 150

425,1 - 480 26 130
480,1 - 7 50 20 100


