
COMUNA CRUSET
JUDETUL GORJ 

 
Actele se depun incepand cu data de 01.10. a fiecarui an calendaristic. 
Dosarul pentru acordarea ajutorului de incalzire cu lemne trebuie sa conţina: 

1. cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei- formular tip 

2. copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi 

domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se 

gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul 

la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 

3. certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani; 

4. acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru 
care solicită ajutorul: 
     - proprietar: copie contract de vânzare-cumpărare, extras de carte 

funciară, 

         - chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii 

         - împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a 

titularului contractului de închiriere; 

5. certificat de neurmarire fiscala privind bunurile mobile si imobile detinute 

(pentru toti membrii majori din familia solicitanta) de la Serviciul de Taxe si 

Impozite al Primariei Cruset 
6. acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii 

familiei în luna anterioară depunerii cererii: 

  -adeverinţă de salariu cu venitul net (venitul net este format din tichete 

de masa,prime,bonusuri si orice alte bonificatii pe care le acorda angajatorul) 

  - cupoane de pensii (luna anterioara depunerii cererii) 

  - cupoane somaj,extras cont somaj sau adeverinta de la AJOFM (luna 

anterioara depunerii cererii) 

  - adeverinta de la Administratia Finantelor Publice, pt cei care nu 

realizeaza venituri 

  - adeverinta de la Administratia Finantelor Publice care sa ateste venitul 

pe anul anterior pentru toti membrii majori din familie care realizeaza venituri 

din pensii sau salarii 

  - cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 



3 ani si extras cont sau mandat postal pentru luna anterioara 

  -cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv 

bugetul complementar(luna anterioara depunerii cererii) 

  -cupoane alocaţii de stat pentru copii (luna anterioara depunerii cererii) 

  -acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, 

dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc. 

  -copie dupa cartea de identitate a vehiculului din care sa reiasa anul 

fabricarii (daca aveti in proprietate) 

   

Menţiune: Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice 

orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în 

termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria 

răspundere. 

 


