ANUNT
PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU
INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE SI GAZE NATURALE
in sezonul rece 01.11.2012 - 31.03.2013
A. CINE BENEFICIAZA?

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse sub 615 lei / persoana,
care utilizeaza pentru incalzirea locuintei cu LEMNE SI GAZE
NATURALE
A. ACTE NECESARE
1. DOCUMENTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI
( copie buletin, carte de identitate, certificat de nastere);
2. DOCUMENTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE NETE REALIZATE
DE
MEMBRII FAMILIEI (adeverinte de salar, cupoane de pensie, somaj, etc);
3. ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL CU BUNURILE MOBILE SI IMOBILE
DETINUTE, vizata de Biroul taxe si impozite din cadrul Primariei Geoagiu.
4. ULTIMA FACTURA DE PLATA DE LA GAZ (E-on GAZ);
5. PENTRU CEI CE NU REALIZEAZA VENITURI – adeverinta de venit de la Administratia
Finantelor Publice Orastie;
6. DECTARATIA PE SUPRAFATA DE LA A.P.I.A. - pentru teren;
7.CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
(formularul tipizat se gaseste la primarie);

B. Prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre
acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori
care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate
in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
C. Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa
inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care
persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea
cheltuielilor de intretinere a locuintei.
D. Prin sezon rece se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie
a anului curent si data de 31 martie a anului viitor.
B. UNDE SE DEPUN ?
Cererea si declaratia pe propria raspundere impreuna cu actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile nete realizate, se depun la PRIMARIA ORASULUI
GEOAGIU- Serviciul Public de Asistenta Sociala, incepand cu data de 15 octombrie
2012 pana la data de 31 martie 2013.
Conducerea Primariei orasului Geoagiu

