Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr.
70/2011
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie
pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În
vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă
componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte
doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi
administrativ-teritoriale.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de veniturile
nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în
limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă. La stabilirea
venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure
se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară
lunii în care se solicită dreptul.
În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de
persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se
calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost
acordate.
În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru
încălzirea locuinței are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate,
închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista
bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a
completa numărul de camere ale locuinţei. – cererile şi declaraţiile pe propria
răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a
sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de
domiciliu sau de reşedinţă; – cerere şi declaraţia pe propria răspundere; – venituri
nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele
menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de
pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

