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In perioada 23.10.2017 - 20.11.2017 se pot depune cererile in vedrea primirii ajutorului de incalzire pentru perioada sezonului rece,
Asisten?a Sociala. Rela?ii suplimetare la sediul Primariei comunei Letea Veche.

Acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece
Noiembrie 2017 - Martie 2018
VENITUL NET /MEMBRU DE FAMILIE = 615 LEI
Acte doveditoare:
- cererea si declaratia pe propria raspundere
1. Componenta familiei se dovedeste cu urmatoarele acte:
- actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificatele de nastere ale copiilor in varsta de pana la 14 ani;
- certificatul de casatorie sau, dupa caz, hotararea de divort;
- hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului;
- actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator.
2. Veniturile se dovedesc cu urmatoarele acte, dupa caz:
- adeverinta de salariat, din care sa reiasa venitul net si valoarea bonurilor de masa, prime, indemnizatii de hrana, etc;
- cupon de somaj;
- cupon de alocatie de stat;
- cupon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
- cupon de indemnizatie, pentru toate categoriile de indemnizatii;
- certificat de incadrare in grad de handicap;

3. Locuinta se dovedeste cu urmatoarele acte, dupa caz:
- contractul de vanzare - cumparare detinut de titular;
- contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau cu clauza de habitatie;
- actul de succesiune detinut de titular;
- contractul de inchiriere detinut de titular;
- contractul de comodat detinut de titular;
- imputernicirea legala intocmita de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere, ori de reprezentantul legal al pers
implinit varsta de 16 ani.
- alte documente solicitate, dupa caz.
4. Furnizorul de gaze sau de energie electrica se dovedeste cu factura emisa de E-ON Gaz Romania.
Mentionam ca cererea si declaratia pe proprie raspundere va fi primita doar in situatia in care se vor prezenta toate documen

