ANUNȚ
Vă informăm că începând cu data de 15.10.2019 Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț primește
dosarele de subvenție pentru încălzirea locuinței cu gaz,energie electrică/termică și lemne aferente sezonului rece –
noiembrie 2019 – martie 2020.
Formulare, criteriile de acordare și cuantumurile vă sunt puse la dispoziție în prezentul anunț, pe site, sau la Biroul 12
din cardul Primăriei Orașului Târgu-Neamț.
Dosarele se depun la Biroul 12 din cadrul Primăriei Orașului Târgu-Neamț în conformitate cu ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011, în completare cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI 114/2018.
ACTE NECESARE PENTRU ~NTOCMIREA DOSARULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ~NC|LZIREA
LOCUIN}EI(2019-2020)
1. Copii acte doveditoare ale componen]ei familiei
- buletine / c\r]i de identitate
- certificate de na[tere (pentru copii sub 14 ani)
- certificat c\s\torie/deces
- hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
- decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială [i protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
2. Acte doveditoare ale veniturilor pentru ultima lun\
- adeverin]e salriat – salariul net + bonuri de masa (numar si valoare)
- cupon pensie / cupon ajutor [omaj / cupon indemnizatie handicap
- cupon sau extras de cont indemniza]ie cre[tere copil / stimulent cre[tere copil

- cupon pensie de urmaș
- adeverin]\ rol agricol (birou 36)
- certificat atestare fiscal\ (birou 6 [i birou 7)
- adeverin]\ Administra]ia financiar\ ANAF
- cerere tip (birou 12)
- certificat de înmatriculare pentru autoturisme
- contract de proprietate/închiriere/de comodat/uzufruct
3. Alte acte
- factura E-ON pentru persoanele singure/familiile care folosesc pentru inc\lzirea locuin]ei cu gaze naturale sau energie electrică.
- sau factură de la alt furnizor cu care aveți contract incheiat.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzutăîn anexa nr. 4 la Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
BUNURI IMOBILE
Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.
Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 de mp în zona urbană și 2.000 mp în
zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare.
BUNURI MOBILE
Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu
handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zonele greu acesibile.
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării.

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii .
Terenuri/animale şi/sau păsări.
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv
suma de 2500 euro pentru familie.
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

-MENȚIONĂM CĂ CUANTUMUL PE MEMBRU DE FAMILIE/LUNĂ NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 750 LEI .

-Toate persoanele care depun documentele până la data de 20.11.2018 vor beneficia de subvenție pentru încălzirea locuinței cu gaz sau energie
electrică/termică sau lemne pentru 5 luni, respectiv noiembrie2019 – martie 2020.

CUANTUMURI AJUTOR PENTRU ~NC|LZIREA LOCUIN}EI 2019-2020

Venituri nete
lunare/membru de familie

Gaze naturale
- Lei -

Lemne şi Cărbuni
- Lei -

Energie electrică
- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

20

20

