
        ANEXA nr. 4: 
LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului 
social, ajutor pentru incalzirea locuintei
Bunuri imobile

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospodăreşti

2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 
intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 
rurală

Bunuri mobile*

1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime 
mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu 
handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor 
dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu 
accesibile

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 
ani

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără 
remorci, rulote, autobuze, microbuze

4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor 
necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
"Delta Dunării

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări

1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 
anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, 
respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea 
acordării ajutorului social, ajutor pentru incalzirea  locuintei.
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                                                              ANUNT         
             Familiile si persoanele singure cu venit net lunar pe membru de familie de pana la 
615 lei, detin locuinta si se incadreaza pana in limitele din lista care exclude acordarea 
ajutorului pentru incalzirea locuintei , beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei 
pe perioada sezonului rece 2018-2019 .  Ajutorul se  acorda pe baza cererii si declaratiei pe 
proprie raspundere a titularilor (care se asigura de la Primarie) si de acte doveditoare privind 
componenta  familiei si veniturile acestora,  precum  si a bunurilor mobile  si imobile care  le  
au  in  proprietate  :(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei 
singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 
anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, 
asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul 
din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei 
pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii, 
prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind 
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu 
completările ulterioare, a burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 
85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a 
stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 
modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de 
Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 
liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (alineat modificat prin art. VII din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 martie 2018)
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici 
decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie 
infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, se pedepseşte potrivit 
dispoziţiilor Codului penal.
ACTE NECESARE :
-copie  C.I sau B.I. pentru titular si toti membrii familie  peste  14 ani
-copie certificat de nastere pt copii pana  in  14 ani
-copie certificat casatorie sau deces(dupa caz)
-copie hotarare judecatoreasca divort legalizata/ act  notarial (dupa caz)
- copie hotarare  judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului sau  de incuviintare  a 
adoptiei
-copie cupon de pensie, indemnizatii handicap, buget  complementar, indemnizatie somaj,  
alocatii de stat,  din  luna anterioara depunerii cererii
-adeverinta rol  si  fisa calcul venituri pe  suprafata  de teren si  animale de la Registru 
Agricol  din cadrul Primariei Comunei  Dofteana
-adeverinta de venit pentru toti membrii familiei  cu  salariul net obtinut in luna  anterioara  
depunerii  cererii incliusiv valoarea  bonurilor  de masa sau mentiunea  ca  nu  se primesc  
bonuri  de masa
- copie carte  autoturism sau talon autoturism  din care  sa reiasa  anul de fabricatie  al  
autoturismului, pentru  cei care detin autoturisme iar cei care  nu detin autoturisme, viza   
verificare  auto stampilata de biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Dofteana 
si certificat  de atestare  fiscala.

Cererile se depun individual , incepand cu data de 22 octombrie 2018.
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                                                                      PRIMAR,
                                                                   IOAN  BUJOR           

MODELELE DE  CERERE PENTRU  ACORDAREA  AJUTORULUI  
PENTRU  INCALZIREA  LOCUINTEI  CONFORM O.U.G. 70/2011,  
CU  MODIFICARILE  SI  COMPLETARILE  ULTERIOARE POT FI  
PROCURATE  DE LA BIROUL  DE  ASISTENTA  SOCIALA DIN  
CADRUL  U.A.T. DOFTEANA SAU  DE PE SITE-UL PRIMARIEI.
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