
ACTE NECESARE
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:
1.   Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
2.   Documente de identitate titular şi membrii:

- cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori,

- permise  de şedere temporară, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă ale
tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în
calcul la cheltuielile comune.

3.   Copie factură: (Acolo unde este cazul – dacă încălzirea nu se face cu agent termic furnizat de RAT)

- gaze naturale sau 

- energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului și codul punctului de consum).
Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul

de închiriere, împuternicre, concesiune, comodat, etc;
4.   Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari - din care să rezulte:

- numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere;

- codul asociatiei (pt. RAT);

- adresa poștală și cea de e-mail a asociatiei, deoarece potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 "În termenul prevăzut la alin.
(5)  (5  zile)  primarii  vor  transmite  furnizorilor,  asociaţiilor  de  proprietari/locatari,  precum  şi  agenţiilor  teritoriale
situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în
format electronic”;

5. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la
aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de
persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii: 

- adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu,

- adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folsinței bunurilor, din
investiții, din premii și jocuri de noroc,

- mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii, alocaț ii, etc.  
a.  pentru studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ cu precizarea bursier sau nebursier.
b. în situaţia persoanelor singure/familiilor care declară  că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, vor anexa şi

o declaraţie privind veniturile din care se întreţin. Sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile si cuantumul acestora
va fi inscris la puctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri”  cu menţionarea  luării la cunoştinţă  că declararea
necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

c. pentru cetățenii străini, așa cum sunt definiți  la art. 2, lit.  a) din  O.U.G. nr. 194/2002   privind regimul străinilor în
România, republicată, se va depune dovada mijloacelor de întreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere
în România. Sunt exceptați studenții bursieri ai statului roman și studenții străini de origine română.

6. Acte privind regimul juridic al locuinţei

- Persoanele  care  locuiesc  la  adresa  pentru  care  se  solicită  ajutor  de  încălzire  şi  sunt  beneficiarii  unui  contract  de
închiriere/comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la ANAF Cluj, P-ţa Avram Iancu, nr. 19.
Contractele de comodat nu se înregistreaza la ANAF Cluj;

7. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute:

- Solicitanții care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune:

i. adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele
de transport*  aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere, (certificat de atestare fiscală);

ii. adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în
proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

iii. solicitanții care au reședința în municipiul Cluj Napoca trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de
flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

8.   Alte acte după caz: Hotărâre plasament, Sentință divorț, Certificat deces, etc.
Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de 
înmatriculare!
ATENȚIE la LISTA BUNURILOR care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței!!
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DE VERIFICAT DACĂ S-A COMPLETAT CORECT ÎN CERERE:

1. – nr. total al persoanelor care domiciliază sau au reședința la adresă
2. – nr. de telefon (Obligatoriu! Dacă nu dețin, să lase un nr. de contact)
3. – nr. de camere (pt. abonații RAT)
4. – codul de furnizor (RAT), respectiv cod de abonat (GAZ)
5. – numele, data, semnătura 
6. – opisul cu documentele atașate

DE VERIFICAT DACĂ SUNT ATAȘATE CERERII:

1. – copie acte identitate
2. – adeverințe venit, cupoane pensie (după caz)
3. – adeverință de la asociația de locatari/proprietari
4. – copie talon auto (pt. deținătorii de bunuri mobile)
5. – copie contract închiriere/comodat (pt. chiriași)
6. – adeverință elev/student cu mențiunea bursier/nebursier 
7. – alte acte justificative, după caz!
8. – declarație consimțământ GDPR!

PENTRU PERSOANELE CU DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA  ÎN ALTĂ LOCALITATE:

9. – certificat de atestare fiscală – emis de serviciul de taxe și impozite locale al
primăriei de  domiciliu sau reședință

10.  –  adeverință  eliberată  de  registrul  agricol  al  primăriei  de  domiciliu  sau
reședință

PENTRU PERSOANELE FĂRĂ VENIT:

11. – declarație pe propria răspundere că nu realizează nici un fel de venit și că
suma din care se întrețin lunar este de ”X lei” și provine de la sursa ”Y”

ATENȚIE!!!!
FORMULARELE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE UTILIZABILE

PENTRU SEZONUL RECE 2018–2019, SUNT DISPONIBILE LA 
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA, PRIMĂRIILE DE CARTIER, DASM CLUJ-NAPOCA ȘI 

RAT CLUJ-NAPOCA

DE VERIFICAT DACĂ S-A COMPLETAT CORECT ÎN CERERE:

1. – nr. total al persoanelor care domiciliază sau au reședința la adresă
2. – nr. de telefon (Obligatoriu! Dacă nu dețin, să lase un nr. de contact)
3. – nr. de camere (pt. abonații RAT)
4. – codul de furnizor (RAT), respectiv cod de abonat (GAZ)
5. – numele, data, semnătura 
6. – opisul cu documentele atașate

DE VERIFICAT DACĂ SUNT ATAȘATE CERERII:

1. – copie acte identitate
2. – adeverințe venit, cupoane pensie (după caz)
3. – adeverință de la asociația de locatari/proprietari
4. – copie talon auto (pt. deținătorii de bunuri mobile)
5. – copie contract închiriere/comodat (pt. chiriași)
6. – adeverință elev/student cu mențiunea bursier/nebursier 
7. – alte acte justificative, după caz!
8. – declarație consimțământ GDPR!

PENTRU PERSOANELE CU DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA  ÎN ALTĂ LOCALITATE:

9. – certificat de atestare fiscală – emis de serviciul de taxe și impozite locale al
primăriei de  domiciliu sau reședință

10.  –  adeverință  eliberată  de  registrul  agricol  al  primăriei  de  domiciliu  sau
reședință

PENTRU PERSOANELE FĂRĂ VENIT:

11. – declarație pe propria răspundere că nu realizează nici un fel de venit și că
suma din care se întrețin lunar este de ”X lei” și provine de la sursa ”Y”

ATENȚIE!!!!
FORMULARELE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE UTILIZABILE

PENTRU SEZONUL RECE 2018–2019, SUNT DISPONIBILE LA 
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA, PRIMĂRIILE DE CARTIER, DASM CLUJ-NAPOCA ȘI 

RAT CLUJ-NAPOCA


