
  
 

 

                                                   ROMÂNIA 
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COMUNA FÂRLIUG 
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ANUNȚ 
Privind cererile de ajutor de încălzire 

 
ÎNCEPÂND CU LUNA NOIEMBRIE AU DREPTUL LA AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE: 

- Familie cu venituri până în 1386 lei/ persoană. 
- Persoane singure cu venituri până în 2053 lei. 

     Cererile și toate actele necesare se depun la primăria Fârliug, începând cu data de 01 ale lunii 
până în data de 15 ale lunii, (pentru luna în curs). 
     Cererile se ridică și se depun la primăria comunei Fârliug. 
 

CINE NU BENEFICIAZĂ: 
     Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul din bunurile cuprinse în lista 
de mai jos nu beneficiază de ajutor de încălzirea locuinței și de stimulent de energie. 
    Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire și a 
stimulentului de energie: 
      Bunuri mobile: 
- Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, autoutilitare, autocamioane de orice fel, 

remorci etc. 
- Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsantă etc. 
- Utilaje pentru prelucrarea lemnului, gater, drujbă, utilaje de prelucrat lemnul, acționate 

hidraulic, mecanic sau electric. 
- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei. 

 Bunuri imobile: 
- Clădiri sau spații locative altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești. 
- Terenuri de împrejmuirea locuinței și curtea aferentă care depășesc 2.000 mp. 
- Teren forestier, familii cuprinse între 1 și 3 persoane 2 ha, respectiv 3 ha familii cu peste 3 

persoane. 
- Arabil și fâneață, familii cuprinse între 1 și 3 persoane 2 ha, respectiv 3 ha familii cu peste 

3 persoane. 
     Categoria de animale - păsări: 
- Peste 3 bovine. 
- Peste 5 porcine. 
- Peste 20 de ovine-caprine. 
- Peste 15 familii de albine. 

 

SANCȚIUNI 
 

    Neîndeplinirea obligației titularului de a declara corect componența familiei, 
veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa 
cum sunt ele trecute în formularul tip, constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. 
 
Cu stimă, 
 
             SECRETAR 
GAL FRANCISC-REMUS 


