
  

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul (ă                                                                        domiciliat (ă) în Bucureşti, 

Sector 4, Str.                                                                                  nr.___, bl.___, ap.___ declar că :  

Am luat la cunoștință prevederile art. 19 alin.1 și 2 din Legea  226/2021 prin care:  

 

 „titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice primarului orice 

modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la 

data la care a intervenit modificarea.” 

 „comunicarea modificărilor prevăzute la alin. 1 se face prin depunerea unei noi  

declarații pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari.” 

Am fost informat/ă că se pot efectua anchete sociale pentru verificarea datelor înscrise în 

declarația pe propria răspundere în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze, 

energie termică, lemne. În cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie 

electrică anchetele sociale se efectuează obligatoriu în termen de 15 zile de la data depunerii 

cererii. Pentru situațiile în care se vor constata diferențe între valorile declarate și cele constatate 

se va proceda la recuperarea pe cale legală a sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru 

incălzirea locuinței. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte 

documente relevante, în justificarea informațiilor menționate în declarația pe propria răspundere.  

Menţionez că sunt de acord ca D.G.A.S.P.C Sector 4 să facă verificări cu privire la 

bunurile deținute și veniturile impozabile pentru mine și membri familiei mele, beneficiari 

ai ajutorului pentru încălzirea locuinței conform legislației în vigoare, în bazele de date 

A.N.A.F. și D.G.I.T.L. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

personale pentru mine și membri familiei minori, respectând prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora, în toate procedurile legale necesare 

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și în relația cu  instituțiile 

abilitate. 

          

 

                                                                                                                   Sunt de acord 

Data:           Semnătura: 


