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DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________, cu domiciliul în strada 

_____________________, nr. ____, sat _________________, comuna Dobroești, județul 

Ilfov, declar pe propria răspundere că nu dețin bunuri care să ducă la excluderea acordării 

ajutorului de încălzire.    

 

 

DATA                                                                                                              SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  
AJUTORULUI SOCIAL 

  

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului 

la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022. 

I. Bunuri imobile: 

- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; 

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care 

depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. 

II. Bunuri mobile: 

- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu 

excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora 

sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; 

- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; 

- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu 

motor, scutere de apă, iahturi; 

- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată); 

- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale); 

- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), 

aflate în stare de funcţionare. 

III. Depozite bancare: 

- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei. 

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări: 

- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma 

de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie. 
 

 

 

 

AM LUAT CUNOȘTINȚĂ 

 

 

 

Adresa: str. Cuza Voda nr. 23, comuna Dobroesti, judetul Ilfov 

e-mail: registratura@primariadobroesti.ro    -   website: www.primariadobroesti.ro 

tel: 031.405.50.15; 031.405.50.16; 031.405.50.17; 031.405.50.18  

fax: 031.405.50.19 
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