copie cafie de identitate pentru toti membrii familiei;
copie certificat de nastere pentru membrii ce nu au carle de identitate;
copie cerlificat de casatorie;
adeverinta de la Taxe si Impozite/Registru Agricol;

.
.
.

Adeverin{d de venit cuprinzand salariul net realizat in luna anterioare
depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masd)
Cupon pensie in odginal sau copie (orice tip de pensie) din luna
anterioard depunerii cererii
Cupon indemnizatie de handicap in original sau copie din luna
anterioard deounerii cererii
Cupon indemnizalie de gomaj in original sau copie din luna anterioard
depunerii cererii
Cupon indemnizalie pentru cregterea copilului in original sau copie
din luna anterioard depunerii cererii (copie decizie)
Cupon alocalie de stat pt. copii in original sau copie;
Adeverinld gcoald/facultate prin care sd se ateste calitatea de
elev/student si dacd acegtia beneficiazd sau nu de burse
Cupon alocalie de suslinere a familiei in original sau copie (dacd este
cazul)
Copie dupi declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul
depunerii cererii, in cazul in care membri familiei sunt constituiti in
asociatii familiale sau ca persoane fizice autorizate
Pentru membri familiei care nu realizeazd venituri se va anexa

declarafie pe proprie rispundere insolitd de adeverinld emisi de
Directia Generali a Finantelor Publice privind venituri imoozabile

Copie act de proprietate imobil
copie contract de Inchiriere/Concesiune/comodat sau altd formi de detinere
privind bunuri cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excuderea acorddrii
ajutorului de incalzire;
copie hotarare de divort sau incredintare copil - daca este cazul;
copie hotararejudecatoreasca definitiva de incredintare in vederea
adoptiei/PLASAMENT - daca este cazul;
hotararejudecatoreasca sau a comisiei generale de asistenta sociala si
protectia copilului sau hotararea judecatoreasca privind masura
plasamentului in regim de urgenta - daca este cazul;
hotararejudecatoreasca de instituire a tutelei - daca este cazul;
EXTRAS CONT de la banca Garanti Bank pentru ajutor lemne (pentru cei
care nu au avut cerere in anul20l2)
Cod Gaz - pentru solicitanlii de GAZ

ASIGU RAREA PENTRU LOCUINTA
Acte doveditoarea privind de{inerea autoturismului/motocicletd
este cazul

-

dacit

