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Fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:  

- Típuskérés (CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea 
unor drepturi de asistenţă socială- a Szociális Igazgatóság székhelyén); 

- Személyazonossági igazolványok 14 év feletti családtagoknak; 
- Keresztlevelek másolata 14 év alatti családtagoknak 
-  Jövedelmigazolások; 
-  Kézzel írott nyilatkozat – jövedelemhiány esetén. 

A családtagok összetételében végbemenő változások, valamint a család megvalósított 
jövedelmének változásait a családfőnek 15 napon belül írásban kell jeleznie a Szociális 
Igazgatóságon.  
 
A 416/2001-es törvény 8-as cikkelyének 3-ik bekezdése alapján, amennyiben a kérelmező 
családnak tulajdonát képezi két vagy több lakás, 1000 m²- nél nagyobb belterület, a ház körüli 
udvart is beleszámítva, nem igényelhet fűtéstámogatást. Kizáró tényezők az alábbi 
működőképes állapotú ingóságok birtoklása: 10 évnél fiatalabb gépkocsi/ motorbicikli, két vagy 
több 10 évnél idősebb gépjármű/ motorbicikli, haszongépjárművek- tehergépkocsi, lakókocsi, 
autóbusz, kisbusz, traktor, önjáró kombájn, olajprés, malom, fafeldolgozó gépek. Nem 
jogosultak fűtéstámogatásra azon egyedülálló személyek, akiknek állattartásból és 
növénytermesztésből származó nettó jövedelme meghaladja az évi 1000 eurót, a családok 
esetében pedig 2500 eurót, és bankbetétje meghaladja a 3000 lejt. 
 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő – csütörtök 8:30 – 13:00 (szerdán 10:00 – 15:00) óra között- Kárpátok utca 5 szám-  1-es számú 
iroda 
Tel. 0266-364494, 0266364495, 233-as belső, 0730-710950. 
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Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: 

 
-  Cerere tip (CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor 

drepturi de asistenţă socială- la sediul Direcției de Asistență Socială); 
-  Copia cărţilor/ buletinelor de identitate (pentru persoane de peste 14 ani); 
-  Copia certificatelor de naştere (pentru persoane sub 14 ani) 
-  Adeverinţă de venit ; 
-  Declaraţie - dacă solicitantul nu are venturi realizate (în scris). 

 
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi /sau a veniturilor 
realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca în termen de max. 15 zile să comunice 
în scris modificările intervenite. 
 
Potrivit art.8 alin(3) din Legii nr.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în 
proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate 
de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex. o altă locuinţă în afara celei de domiciliu, 
mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce 
depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 de lei) nu poate 
beneficia de ajutorul de încălzire. 
 
Relaţii cu publicul: 
Luni- Joi: 8:30- 13:00, (Miercuri: 10:00- 15:00) - Str. Carpaţi nr.5- biroul nr.1 
Tel: 0266-364494 sau 0266-364495/ int. 233, 0730-710950. 
 
 

 

 

 

 


