
Începând cu data de 14.10.2019, Direcția de Asistență Socială Caransebeș va prelua cererile pentru acordarea
ajutorului de încalzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică
pentru sezonul rece  01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020.

Cererea – declarația pe propria răspundere precum și lista cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului 
pentru ajutorul de încălzire se pot ridica gratuit, de la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, din 
strada Teiușului, nr. 24.

PROGRAM PRELUARE CERERI:

• LUNI – JOI: 8:00 – 14:00
• VINERI: 8:00 – 11:30 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A 
LOCUINȚEI

1. Cererea și declarația pe propria răspundere, 
2. Actele de identitate ale membrilor familiei: carte de identitate, buletin,- copie xerox și original;
3. Certificatul de naștere pentru copii cu vârsta sub 14 ani,- copie xerox și original;
4. Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință salariu net + 
tichete de masă, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoană cu handicap, cupon alocație de 
plasament, etc., după caz;
5.Adeverință eliberată de asociația de proprietari, din care să rezulte numărul membrilor din familie luați în 
calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței, numele și prenumele acestora;
6. O factură recentă de la salubritate sau apă, din care să rezulte numărul membrilor de familie pentru care  se 



plătesc utilitățile – pentru solicitanții care locuiesc la casă;
7. Certificat fiscal - eliberat de Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, pentru 
fiecare dintre membrii majori ai familiei;
8. Viza Registrului Agricol din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș (sau adeverința dacă familia deține 
terenuri sau animale);
9. Copie după actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuinței;
10. Împuternicire notarială a titularului/proprietarului locuinței pentru beneficiarul ajutorului de încălzire (unde 
este cazul);
11. Acte doveditoare privind locuințe sau bunuri deținute în alte unități administrativ teritoriale;
12.Copie certificat înmatriculare mașină;
13. Ultima factură de energie electrică, gaze naturale, după caz; (pentru lemne nu se prezintă nici o factură);
14. Persoanele care au viza de reședință pe raza municipiului Caransebeș, trebuie să prezinte acte doveditoare 
privind terenurile și clădirile deținute în localitatea de domiciliu (certificat fiscal și adeverință de la biroul 
agricol);
15. Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției sau plasamentul familial al minorului;
16. Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul 
vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după 
caz, și se pedepsește conform Codului Penal.



Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței:

                                                                            Gaze naturale    Lemne și Cărbuni         Energie electrică
Venituri nete lunare/membru de familie              -Lei-                       -Lei-                     -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

Peste 750 lei/ membru nu se acordă ajutor pentru  încălzirea locuintei.


