TII - AJUTOARE PENTRU iNCAT,ZIREA LOCUINTEI
SEZONUL RECE 2019-2020
pentru incilzirea locuinfei cu energie termici, gaze naturale,
ici qi combustibili solizi sau petrolieri se acordi pe bazd de
energle
A
td de actele doveditoare privind componen{a familiei 9i
cerere l
eia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada
veniturile
noiembrie 19- martie 2020.
SCORTARU NOU, INFORMF1^ZA Cetifenii comunei
ci va pune la dispozifia soticitan{ilor cererile/declarafiile pe
Scortaru N
propria ris undere in vederea acordirii ajutorului pentru incalzirea
u sezonul rece 2019-2020, incepind de joi, 10 octombrie 2019.
locuinfei
proprla
tip "Cerere-Declarafie pe
ormularul
privind acordarea ajutorului pentru incilzirea locuin{ei
rispundere
p6nd cu data de 14 octombrie 2019la sediul Primariei
se depune,
taru Nou, telefon: 02391697519.
comuner
rul tip "Cerere-Declara{ie pe propria rispundere" privind
utorului pentru incilzirea locuin{ei cu energie electrici ;i
acordarea
combustibili solizi sau petrolieri se depun impreuni cu actele
acte) doved oare privind componenfa familiei qi venituril e realizate de citre
potrivit cireia
persoana sl uri/familia gi declaratia @
obligi ca in perioada 01.04.2020 - 31.05.2020, dupi incheierea
beneficiarul
si depuni la sediul Primariei Scortaru Nou actele necesare in
sezonului
vederea v ificirii datelor inscrise in cererea/declara{ie pe propria
rispundere i si faci dovada c5 a indeptinit condi{iile legale, pe intre^ga
perioada in re titularul qi membrii familiei a/au beneficiat de ajutor pentru
infei conform o.u.G 7012011, cu modificirile gi completirile
incilzirea
ulterioare.
Ajutoare

rea cererii. titularul
com
corect com nenfa familiei, veniturile
bunurile m bile 9i imobile definute.

La

are obligafia de a

menfiona

membrilor acesteia, precum

9i

Pentru cordarea ajutorului cu energie electrici, precum 9i cel cu
combustibil solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie
atit in cazul familiilor cit gi in cazul persoanei singure.
este de 750

Ajutoa le pentru incilzirea locuinfei cu energie electrici se acordi
doar in situa in care acesta este principalul sistem de incilzire utilizat.

incilzire nu se acordi persoanelor/familiilor care defin cel
Ajutoarele
pufin unul d ntre bunurile previzute in Anexa nr. 4 la normele metodologice
de aplicare prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat,
cu modifici ile gi completirile ulterioare gi in cererea pentru acordarea
pectiv: clidiri sau alte spa{ii locative in afara locuinfei de
ajutorului,
domiciliu gi anexelor gospodiregti sau alte imobile aflate in proprietate;
nsport (autoturism/autoturisme gi/sau motocicleti/motociclete
mijloace de
cu o vechi e mai mici de 10 ani cu excepfia celor adaptate pentru
persoanele c handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor
m gi pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile,
dependente
mai mult de un autoturism/motocicleti cu o vechime mai mare de 10 ani);
terenuri de imprejmuire a locuinfei gi curtea aferenti gi alte terenuri
intravilane re depigesc 1000 m' in zona urbani gi 2000m2 in zona rurali;
re de peste 3.000 lei etc.
depozite ba
La stabi rea venitului net lunar al familiei sau, dupi caz, al persoanei
singure se i in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au
realizat in I na anterioarl depunerii cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asiguriri sociale de stat, asiguriri de qomaj, indemnizafii,
alocafii qi aj toare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se
suportd,
fii legale de intrefinere gi alte creanfe legale, cu excepfia
alocafiei pe tru sus{inerea familiei prevdzute deLeeea nr.27712010 privind
alocafia pen ru susfinerea familiei, republicati, cu modificirile ulterioare, a
rsonal complementar previzut de Leeea nr. 448/2006 privind
bugetului
protecfia gi romovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd,
cu modifici ile gi completirile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in
privind misuri financiare pentru
ei Guvernului nr.
baza O
ajutoarelor de stat acordate producitorilor agricoli, incep6nd
reglementa
cu anul 201 ,aprobaticumodific5rigicompletiriprin@'cu
completiril ulterioare, a burselor de studiu gi a burselor sociale, a
financiar previzut de Hotirdrea Guvernului nr.
sprijinului
r.488/2004

rivind aprobarea criteriilor gi a cuantumului sprijinului

se acordi elevilor in cadrul Programului nafional de protecfie
financiar
sociali ttBa i de liceu", cu modificirile gi completirile ulterioare, precum gi

veniturile o nute din activiti{ile cu caracter ocazional desfigurate de zilieri
ii nr, 52l20ll privind exercitarea unor activitafi cu caracter
in condifiile
rate de zilieri, cu modificirile gi completirile ulterioare.
ocazional d
Stabilirea reptului la ajutorul pentru incilzirea locuinfei se va face prin
dispozi{ie a rimarului sectorului 1 dupi cu urmeazi:
. incepffnd cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele

pffni la d ta de 20 a lunii respective;
cu luna urmltoare pentru cei care au depus documentele dupi
a lunii respectivel
data de
Persoanele c domiciliul pe raza comunei Scortaru Nou care locuiesc in fapt
O

A

rIIC€P?

pe raza alte
care se a
locuinfei pe

unitl(i administrativ teritoriale pot solicita o adeverinfi prin
faptul cI au/nu au beneficiat de ajutor pentru incilzirea

comunei Scortaru Nou.
Titularii jutoarelor pentru incilzirea locuinfei sunt obligafi sd comunice
orice modifi re interveniti in componen{a familiei gi a veniturilor acesteia
5 zile de la data modificirii.
in termen
i multe informafii privind acordarea ajutoarelor pentru
Pentru
incilzirea I in(ei in perioada sezonului, pute{i contacta Primaria Scortaru
Nou, compa mentul de asistenta sociala telefon: 02391697 519.
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