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Comunicat privind acordarea ajutorului de incalzire a l...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=11883

Începând cu data de 17.09.2018, în cele 3 puncte operative ale S.C. Colterm SA (ANEXA 1 la prezentul
comunicat) se distribuie formularele reprezentând cererile &#537;i declara&#539;iile pe propria
raspundere, pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuin&#539;ei în sistem centralizat, conform
OUG nr.70/2011, pentru sezonul rece 2018-2019.

Acestea, înso&#539;ite de actele doveditoare pot fi depuse în acelea&#537;i puncte operative începând cu
data de 01.10.2018.

Pot beneficia de ajutor de încalzire a locuin&#539;ei în sistem centralizat, familiile care realizeaza venituri
lunare nete pe membru de familie de pâna la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizeaza venituri nete
lunare pâna la 1082 lei &#537;i care nu de&#539;in bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la
excluderea ajutorului pentru încalzirea locuin&#539;ei, anexata prezentului comunicat &#537;i prevazuta în
Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.50/2001, cu modificarile &#537;i completarile ulterioare.
Neîndeplinirea obliga&#539;iei titularului de a men&#539;iona corect componen&#539;a familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum &#537;i bunurile mobile &#537;i imobile de&#539;inute, a&#537;a cum sunt
acestea trecute în formularele tip constituie contraven&#539;ie &#537;i se sanc&#539;ioneaza cu amenda de
la 500 lei la 2000 lei.
Lista cu punctele în care S.C. Colterm SA distribuie &#537;i colecteaza formularele de cereri &#537;i
declara&#539;ii pe propria raspundere înso&#539;ite de actele doveditoare este anexata comunicatului.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru încalzire a locuin&#539;ei, respectiv ANEXA NR. 4
la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.50/2001, cu modificarile &#537;i completarile ulterioare.
ACTE NECESARE:

1. Cerere &#537;i declara&#539;ie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea
locuin&#539;ei &ndash; formulat tip;
2. Copii dupa actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau re&#537;edin&#539;a la adresa
pentru care se solicita ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pa&#537;aport/carte de identitate
provizorie, certificat de na&#537;tere pentru copiii minori sub 14 ani, pentru ceta&#539;enii straini sau
apatrizi: permis de &#537;edere temporara sau permanenta, document de identitate, permis de &#537;edere pe
termen lung, iar pentru ceta&#539;enii UE sau Confed. Elve&#539;iana: certificat înregistrare, carte de
reziden&#539;a;
3. Acte din care rezulta calitatea titularului cererii fa&#539;a de imobilul pentru care solicita ajutorul;
&bull; proprietar (copie dupa contractul de vânzare-cumparare, extras de carte funciara)
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&bull; chiria&#537; (contract de închiriere)
&bull; împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de
închiriere);
4. Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioara depunerii cererii:
&bull; adeverin&#539;a privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa, prime, ore suplimentare etc)
&bull; cupoane pensii;
&bull; cupoane indemniza&#539;ii pentru cre&#537;terea copilului pâna la vârsta de 2 sau 3 ani;
&bull; cupoane indemniza&#539;ii cu caracter permanent;
&bull; cupoane aloca&#539;ii pentru minorii da&#539;i în plasament familial sau încredin&#539;a&#539;i
spre cre&#537;tere &#537;i educare;
&bull; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau par&#539;i sociale;
&bull; declara&#539;ie privind alte venituri realizate;
&bull; persoanele care nu realizeaza venituri vor depune o declara&#539;ie în acest sens.

Director general adjunct
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