
 
Declaratie  

 

Subsemnatul (ă)_______________________________________domiciliat (ă) in comuna Maracineni, 
sat_________________________, nr________, bl._________, sc._________,  et_____, ap.________, 
judetul Arges , am depus la dosarul pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu   lemne/   
gaze naturale   /energie termica   / energie electrica   urmatoarele acte necesare verificarii datelor inscrise 
in cererea/declaratia pe propria raspundere pentru subventia la sezonul rece precum si dovada indeplinirii 
conditiilor legale, pe toata perioada de acordare a ajutorului corespunzator sezonului rece 2019-2020: 

 

 Copie dupa copie carte de identitate /buletin sot /sotie/persoane majore ; 

 Copie dupa certificat de nastere copil/copii minor(i) ; 

 Copie dupa certificat de casatorie/ copie dupa hotararea judecatoreasca divort ; 

 Copie certificat de casatorie ; 

 Copie dupa contractul de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere, pentru a dovedi calitate de 
chirias sau proprietar pentru imobilul respectiv/apartament/locuinta la care se solicita ajutorul ; 

 Hotarare judecatoreasca privind plasamaentul, incredintarea,  adoptia copilului, dispozitii privind 
tutela , curatela sau stabilirea altor masuri de protectie pentru copii ; 

 Adeverinta incluzand salariul net (daca sunt incluse sau nu bonurile de masa sau sporuri) din luna 
anterioara depunerii cererii ; 

 Declaratie notariala pentru cei care nu realizeaza venituri ; 

  Copie cupoane de pensii, somaj, alocatii, indemnizatie de orice tip din luna anterioara depunerii 
cererii ; 

 Adeverinta de la ANAF cu veniturile impozabile sau neimpozabile pentru persoanele cu venituri sau 
fara venituri ; 

 Adeverinte pentru elevii sau studentii de la institutia de invatamant , exceptie bursele de studiu, sociale 
si bani de liceu ; 

  Certificat de rol fiscal de la Primaria Maracineni  din care sa rezulte bunurile detinute de toti  membrii 
familiei ; 

 Adeverinta de la administrator din care sa rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa 
respectiva ; 



 
     In cazul detinerii in proprietate a unui autoturism/autoturisme si/sau  motocicleta/motociclete se 
va prezenta o copie dupa carte de identitate a autoturismului pentru evidentierea vechimii. 

    La complectarea si depunerii cererii/declaratiei pe propria raspundere, privind acordarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei , am luat la cunostinta si am tinut cont de Lista cuprinzand bunurile ce 
conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei(anexa 4) ; 

      Cu aceasta ocazie am luat la cunostinta de prevederile articolului 19 alin .1 si 2  din OUG 70/2011 
prin care ,,titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice 
modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data 
modificarii,, . Comunicarea modificarilor se va face prin depunerea unei noi cererii/declaratii pe 
propria raspunere. 

  Totodata am fost informat ca :  

- in perioada sezonului rece se pot efectua anchete sociale pentru verificarea datelor inscrise 
in cererea/declaratie pe propria raspundere in cazul solicitarii ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu gaze, energie termica, lemne.In cazul beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea 
locuintei cu energie electrica, anchetele sociale se afectueaza obligatoriu in termen de 15 zile 
de la depunerea cererii ; 

- daca in urma actelor depuse anterior se constata faptul ca nu am declarat corect 
componenta familiei, veniturile realizate si bunurile detinute , ajutorul pentru incalzirea 
locuintei se va recupera in conditiile legii ; 

- daca in perioada rezonului rece refuz sa furnizez informatii si documente necesare 
intocmirii anchetei sociale sau daca nu am declarat corect componenta familiei, veniturile 
realizate , bunurile detinute , dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza 
incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite se recupereaza in conditiile legii, prin 
dispozitia primarului care constituie titlu executoriu. 
 
Am luat la cunostinta ca informatiile  din cererea depusa si din actele anexate la acestea vor fi 
prelucrate de Primaria comunei Maracineni cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie  a acestor date. 
 Declar ca am fost informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru 
indeplinirea atributiilor legale ale institutiei, fiind posibila comunicarea acestor date catre 
autoritati publice , operatori, terti sau imputerniciti sau altor destinatari, in vederea obligatiei 
legale care ii revin Primariei Maracineni. 
  
 
Mi-au fost aduse la cunostinta urmatoarele drepturi : 
 
Dreptul la acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea Primariei Maracineni a 
faptului ca se prelucreaza sau nu datele cu caracter personal ; 
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format 
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie 
transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 



 
Dreptul la opozitie  , acesta presupune ca, in orice moment , aveti dreptul de a va opune , din 
motive legale de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal 
atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim. 
Dreptul la rectificare, acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor 
cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau complectarea acestora, atunci 
cand sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate. 
Dreptul la stergerea datelor (,, dreptul de a fi uitat,,) , inseamna dreptul de a solicita stergerea 
datelor cu caracter personal , fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre 
urmatoarele motive : acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au 
fost colectate sau prelucrate ; se retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic 
pentru prelucrare ; exista opozitie la prelucrare si nu exista motive legitime care sa preleveze ; 
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse 
pentru respectarea unei obligatii legale ; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura 
cu oferirea de servicii ale societatii informationale. 
Dreptul al restictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persona contesta 
exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor ; prelucrarea 
este ilegala, iar persoana , se opune stergerii datelor cu caracter perosnal , solicitand 
restrictionarea ; 
 
Datele care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume si prenume, adresa de domiciliu, 
adresa de resedinta, cetatenie, datele dupa carte de identitate, date bulletin de identitate, 
date certificate de nastere, date dupa cartea provizorie,  numar de telefon, adresa de email, 
cod numeric personal, date privind sanatatea, date sensibile 
Actele normative care stau la baza sunt Ordonanta de Urgenta 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece cu modificarile si complectarile ulterioare si 
Hotararea de Guvern nr.920/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece cu 
modificarile si complectarile ulterioare. 
  Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor 
mentionate mai sus si/sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in vigoare, 
respectiv intre  1 si 50 de ani. 
 
Am primit un exemplar 
 
 
Data                                                                                                       Semnatura 

  

 

 


