
Actele necesare   stabilirii şi acordării ajutorului pentru  

încălzirea  locuinţei și a stimulentului pentru energie, acordat 

conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 

- formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi  

semnate de către proprietarul  locuinţei sau titularul contractului de închiriere; 

- copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, 

copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul 

sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul); 

- copie  după certificatul de căsătorie  şi  certificatele de naştere pentru membrii 

familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani sau nu  sunt căsătoriti; 

- adeverinţă  de  la  Registrul  agricol și Taxe și impozite privind  locuinţa  aflată  

în proprietate, terenurile, animalele, păsările și  bunurile deţinute;    

 - copie după hotărârea judecătorească de divorţ/ act notarial  sau certificat de 

deces atunci când e cazul; 

- Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-

cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de 

habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al 

proprietarului, certificat de moştenitor etc.); 

- adeverinţă de salariu pentru toate  persoanele  care lucrează  cu  contract de 

muncă cuprinzând salariul net realizat  în luna anterioară depunerii cererii 

(inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete 

de masă”); 

- cupoane de pensie (orice tip de pensie), indemnizatie pentru persoane cu 

handicap,  din luna anterioară depunerii cererii; 

- cupon indemnizaţie şomaj, alocatii plasament sau alte indemnizatii din luna 

anterioara depunerii cererii;  

- adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi 

stimulente pentru creşterea copilului; 

- factura de  energie electrica  

- adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază 

sau nu de bursă; 

 - decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi 

independente sau chirii; 

- adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale; 

- adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură; 

- copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii 

cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau 

ca persoane fizice autorizate. 

- orice  alte acte solicitate , după caz; 

 -1 dosar cu șină din carton. 

 


