
 

 

 
COMUNICAT PRIMĂRIE 

5 OCTOMBRIE 2012 
 
 Începând de luni 8 octombrie 2012 la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 
oraşului Ocna Mureş se primesc cererile pentru acordarea subvenţiei la încălzire pentru sezonul rece 
2012-2013. Formularele tipizate se pot procura de la serviciul mai sus amintit. 
 
 Programul de preluare a dosarelor este: 

 luni, marţi, joi  08:00 – 13:00 
 miercuri  08:00 – 14:00 
 vineri   08:00 – 13:00 

 
 Pentru a beneficia de subvenţie întregul sezon rece, formularele trebuie depuse până la data de 
25 octombrie. Venitul net maxim/membru de familie este de 615 lei - pentru gaze şi lemne. 
 Actele necesare la depunerea cererii pentru acordarea subvenţiei la încâlzire precum şi lista cu 
bunurile ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor au fost stabilite prin H.G. 920/2011.  
 
 

În continuare sunt prezentate: 
- Actele necesare pentru obţinerea subvenţiei 
- Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului 
 
 

Acte necesare pentru obţinerea subvenţiei 
 Cerere tip şi declaraţie pe propria răspundere DEPUSĂ DE CĂTRE TITULAR SAU PERSOANA 

ÎMPUTERNICITĂ PRIN PROCURĂ NOTARIALĂ. 
 Actele de identitate ale întregii familii, în copie, şi după caz, certificatele de naştere ale copiilor. 
 Certificat fiscal care se obţine de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului 

Ocna Mureş. 
 După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei: 

- copie certificat căsătorie 
- certificat de deces, sentinţă de divorţ 

 Documentele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încâlzire - proprietar sau 
chiriaş. 

 Documentele de venit pentru luna anterioară, pentru întreaga familie. 
 O factură de la E.ON Gaz. 
 În cazul familiilor monoparentale - sentinţa de divorţ şi declaraţie legalizată la notar, în cazul în 

care copilul nu beneficiază de pensie de întreţinere din partea celuilalt părinte. 



 

 

 
 

Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului 
 
 BUNURI IMOBILE 
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu 
excepţia locuinţei de domiciliu 
 
 MIJLOACE DE TRANSPORT 
- autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, 
bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze 
 
 UTILAJE AGRICOLE 
- tractor, combină autopropulsată 
 
 UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ 
- presă de ulei, moară de cereale 
 
 UTILAJE DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
- gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric 
 
 DEPOZITE BANCARE CU VALOARE DE PESTE 3.000 LEI. 

 
 TERENURI: 
Terenuri familii cu 1-3 persoane şi familii cu peste 3 persoane 
 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan) care depăşesc  1.000 m2 

în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală 
 
 Terenuri în zona colinară şi de şes 

- arabil şi fâneaţă    2 ha  3 ha 
- forestier    2 ha  3 ha 
- vii, livezi, grădini de legume şi flori 1 ha  1,5 ha 

 
 Terenuri în zona montană 

- forestier    2 ha  3 ha 
- vii, livezi    1,5 ha  2 ha 
- păşuni şi fâneţe   4 ha  5 ha 

 
 CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI 

- peste 3 bovine 
- peste 5 porcine 
- peste 20 de ovine/caprine 
- peste 15 familii de albine 

 
 

 
Notă: Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011, familiile şi persoanele singure care au în proprietate 
cel puţin unul din bunurile cuprinse în această listă NU beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 


