FELHÍVÁS
Kémeri Polgármesteri Hivatala, a Szociális osztály keretén belül megkezdte a 226/2021-es
Törvény alapján a fűtés és energiaellátási kérések begyűjtését.
Azok a családok és/vagy személyek részesülnek a támogatásban, ahol az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt/ személy vagy az egyedülálló személyek esetén a 2053 lej,
továbbá nem rendelkeznek az alábbi javakkal:
-1-nél több lakóház, nyaraló
-20 árnál nagyobb beltelek (kert+udvar)
-10 évnél fiatalabb/ két személygépkocsi/motorbicikli (10 évnél régebbi),
remorka, kisbusz, traktor
-3000 lejnél nagyobb bankbetét
Jövedelem függvényében igényelhetik a következő támogatásokat:
Fűtésre: a 01.11.2022-31.03.2023 időszakra:
Fa
Max.jövedelem
%
/személy
Lej/hónap

<200

100% 320

200,1 - 320

90%

288

320,1 - 440

80%

256

440,1 – 560

70%

224

560,1 - 680

60%

192

680,1 - 920

50%

160

920,1 - 1040

40%

128

1040,1 - 1160

30%

96

1160,1 - 1280

20%

64

1280,1 - 1386

10%

32

10%

32

1280,1 – 2053
Egyedülálló személy

Energiaellátási pótlék
Egész évre igényelhető

Elektromosság

Fa

(Lej/hónap)

(Lej/hónap)

30

20

Szükséges iratok:
1. Típuskérvény – Cerere tip
2. Családösszetételt igazoló iratok – Acte de stare civilă pentru fiecare membru din familie
-másolat a család minden tagjának a személyazonossági igazolványáról, amelyben az állandó
lakhely/ideiglenes lakhely megegyezik azzal a címmel,ahová a támogatást igénylik,
-14 éven aluli gyerekek keresztlevél másolata
-halotti bizonyítvány/válási végzés másolata
3. Lakástulajdont igazoló iratok – Documente privind locuința
-tulajdonos esetében – telekkönyvi kivonat másolata, birtoklevél (Titlu de proprietate),
adásvételi szerződés vagy az Adó osztályról adó igazolás
-bérlő esetében – bérleti szerződés másolata;
4. Jövedelmet igazoló iratok – Documente privind veniturile
-fizetési igazolás -nettó jövedelem, belefoglalva az étkezési jegyek értékét is
-külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés
-másolat: nyugdíjszelvény, fogsági díjról a szelvény, gyerekgondozási díj, bírósági végzés az
eltartási járulékról, munkanélküli segély vagy bármely más állandó jellegű juttatás szelvényének
másolata;
- igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok);
- bankszámlakivonat (extras de cont) egész évre, akinek van támogatása az APIA-tól
- utolsó számla / Villany

A doszárokat október 20-ig lehet letenni!

