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ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

cu privire la acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru energia termicã
în perioada 1 noiembrie 1997 Ð 31 martie 1998, pentru unele categorii ale populaþiei
1. Potrivit art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de urgenþã a ajutorul social, ºi anume: toate veniturile pe care membrii
Guvernului nr. 69/1997, denumitã în continuare ordonanþã, în acesteia le realizeazã, inclusiv cele care provin din creanþe
vederea sprijinirii financiare a familiilor cu venituri relativ legale sau din convenþii civile de întreþinere aflate în execureduse, ale cãror locuinþe sunt racordate la sisteme centrali- tare, precum ºi ajutoare ºi indemnizaþii cu caracter permanent,
zate de furnizare a energiei termice, se acordã un ajutor acordate potrivit legii, cu excepþia burselor de merit pentru
bãnesc lunar pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru elevi ºi studenþi, a ajutorului care se acordã soþiilor celor care
energia termicã livratã populaþiei, în perioada 1 noiembrie satisfac serviciul militar obligatoriu, a ajutorului social acordat
1997 Ð 31 martie 1998, în funcþie de venitul net mediu pe în baza aceleiaºi legi ºi a alocaþiei suplimentare pentru familimembru de familie, dupã cum urmeazã:
ile cu copii, acordatã în baza Legii nr. 119/1997 privind
a) 110.000 lei pentru familiile al cãror venit net mediu alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii.
lunar pe membru de familie se situeazã pânã la 275.000 lei;
În cazul în care familia are în proprietate terenuri, clãdiri,
b) 40.000 lei pentru familiile al cãror venit net mediu lunar spaþii locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea
pe membru de familie se situeazã între 275.001 lei ºi venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chi550.000 lei.
riile, alte fructe naturale, industriale sau civile produse de
Venitul net mediu lunar pe membru de familie se calcu- acestea, precum ºi veniturile care se pot obþine din valorificaleazã prin raportarea sumei totale a veniturilor nete lunare rea bunurilor respective.
obþinute de toþi membrii familiei, astfel cum este definitã în art.
5. În situaþia în care elementele cuprinse în cererea pentru
1 alin. (3) din ordonanþã, la numãrul acestora.
acordarea ajutorului bãnesc necesar plãþii cheltuielilor supli2. Conform art. 1 alin. (2) din ordonanþã, ajutorul bãnesc mentare pentru energia termicã nu corespund realitãþii,
se acordã familiilor numai pentru locuinþa de domiciliu a aces- aceasta constituie infracþiune ºi se pedepseºte conform
tora.
Codului penal.
Prin locuinþa de domiciliu se înþelege locuinþa situatã la
6. Primarii localitãþilor ºi ai sectoarelor municipiului
adresa înscrisã în actele de identitate ale membrilor de familie Bucureºti organizeazã activitatea de primire, înregistrare ºi
ºi ale altor persoane majore, precum ºi a copiilor care locu- soluþionare a cererilor pentru acordarea ajutorului bãnesc
iesc efectiv cu aceºtia ºi sunt înregistraþi în cartea de imobil necesar plãþii cheltuielilor suplimentare pentru energia termicã,
ºi sunt luaþi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreþinere a asigurând evidenþa într-un registru cu regim special, gestionalocuinþei.
rea ºi transmiterea tichetelor valorice la beneficiari.
3. Cererea, care cuprinde ºi declaraþia pe propria rãspunDupã verificarea veridicitãþii datelor din cerere dreptul la
dere, pentru acordarea ajutorului bãnesc necesar plãþii cheltu- ajutorul bãnesc se aprobã de cãtre primar.
ielilor suplimentare pentru energia termicã se face, în scris, pe
În situaþia existenþei unor dubii, sesizãri sau în alte cazuri
formularul tipizat, prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme motivate, primarul poate dispune efectuarea de anchete
metodologice, numai de cãtre una dintre urmãtoarele persoane: sociale. La anchetele sociale, la solicitarea primarului, vor para) proprietarul locuinþei;
ticipa persoanele împuternicite în acest scop din cadrul servib) titularul contractului de închiriere.
ciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanþelor ºi ale
În cazul în care o locuinþã face obiectul a douã sau mai Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
multor titluri de proprietate sau contracte de închiriere, fiecare
7. În vederea soluþionãrii cererilor pentru acordarea ajutorudintre persoanele respective poate face cererea cu respecta- lui bãnesc necesar plãþii cheltuielilor suplimentare pentru enerrea condiþiilor de mai sus;
gia termicã, înregistrate, primãriile, în baza elementelor
c) alt membru din familie care are acelaºi domiciliu cu cuprinse în cerere, vor analiza ºi vor elibera, pânã la data de
familia, este major ºi legal împuternicit de proprietarul locuinþei 5 a lunii urmãtoare, tichetele valorice pentru familiile îndrepsau de titularul contractului de închiriere prin înscris autentifi- tãþite, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de
cat de notarul public sau, în cazuri excepþionale (boalã, invali- familie.
ditate º.a.), prin împuternicire confirmatã de preºedintele
Tichetele valorice, prezentate în anexa nr. 3 la prezentele
asociaþiei de proprietari/locatari sau de doi martori.
norme metodologice, sunt de culoare maro pentru cazul preCererea pentru acordarea ajutorului bãnesc necesar plãþii vãzut la pct. 1 lit. a) ºi de culoare verde pentru cazul prevãcheltuielilor suplimentare pentru energia termicã se întocmeºte zut la pct. 1 lit. b).
ºi se depune pânã la data de 25 a fiecãrei luni la primãria
Eliberarea lunarã a tichetelor valorice familiilor îndreptãþite
localitãþii sau a sectorului municipiului Bucureºti în a cãrei se face de cãtre primari, prin asociaþiile de locatari/proprietari,
razã teritorialã se aflã locuinþa, prin asociaþiile de sau direct beneficiarilor, atunci când cererile au fost depuse
proprietari/locatari sau, individual, atunci când acestea nu individual.
existã sau nu sunt constituite.
Asociaþiile de proprietari/locatari vor afiºa lista titularilor
În cerere se menþioneazã veniturile din luna precedentã beneficiari de ajutor bãnesc necesar plãþii cheltuielilor suplicelei pentru care se acordã ajutorul.
mentare pentru energia termicã.
Pentru aceeaºi locuinþã nu se pot înregistra la primãrie
În cazul eliberãrii tichetelor de valoare cãtre asociaþiile de
douã sau mai multe cereri, excepþie fãcând cazurile în care locatari/proprietari se va încheia un proces-verbal în 3 exempentru aceeaºi locuinþã sunt doi sau mai mulþi titulari ai drep- plare, semnat ºi ºtampilat de ambele pãrþi, în care se va mentului de proprietate sau ai contractului de închiriere.
þiona numãrul de tichete valorice eliberate pe cele douã
În situaþia în care în lunile urmãtoare nu intervin modificãri categorii. Un exemplar al acestui proces-verbal se va depune
ale veniturilor sau în componenþa familiei, solicitantul va com- de cãtre asociaþia de locatari/proprietari la furnizorul de enerpleta o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la gie termicã o datã cu predarea tichetelor valorice.
prezentele norme metodologice.
8. Tichetele valorice se utilizeazã de cãtre beneficiarii
Formularele-tip ale cererii pentru acordarea ajutorului acestora pentru achitarea, la asociaþia de locatari/proprietari
bãnesc necesar plãþii cheltuielilor suplimentare pentru energia sau, dupã caz, direct la furnizori, a cheltuielilor pentru energia
termicã se asigurã ºi se difuzeazã de cãtre primãrii, la solici- termicã (încãlzire ºi apã caldã menajerã). Pe chitanþa eliberatã
tarea celor interesaþi, iar contravaloarea tichetelor se acoperã de asociaþia de locatari/proprietari se va menþiona ºi suma
pe seama transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele achitatã cu tichetul valoric, înscriindu-se seria ºi numãrul aceslocale.
tuia, precum ºi diferenþa plãtitã în numerar.
4. Potrivit art. 8 alin. (1) din ordonanþã, elementele care
9. Asociaþiile de locatari/proprietari vor utiliza tichetele valostau la baza stabilirii venitului mediu net pe membru de fami- rice pentru achitarea lunarã a facturilor la casieriile furnizorilor
lie sunt cele prevãzute
la art. 6 din Legea
nr. 67/1995 privind
de energie termicã. For Evaluation Purposes Only
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10. Furnizorii de energie termicã predau lunar tichetele
valorice primite primãriilor localitãþilor ºi a municipiului
Bucureºti, iar acestea le achitã contravaloarea din sumele
transferate de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru
protecþia socialã a populaþiei.
11. Consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului
Bucureºti împreunã cu direcþiile generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat, dupã consultarea primarilor ºi
pe baza propunerilor consiliilor locale, vor analiza necesarul de
fonduri pânã la sfârºitul anului 1997, stabilit în baza cererilor
depuse de persoanele îndreptãþite sã primeascã ajutorul
bãnesc conform prevederilor ordonanþei, precum ºi subvenþiile
necesare plãþii diferenþelor de preþ la energia termicã livratã
populaþiei ºi pentru asigurarea funcþionalitãþii transportului urban
în comun, de cãlãtori, ºi vor propune Ministerului Finanþelor,
pânã la data de 5 decembrie 1997, sumele pe care le disponibilizeazã în vederea redistriburii, de cãtre Ministerul
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Finanþelor, a transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru asigurarea protecþiei sociale a populaþiei.
Din sumele respective se va asigura, de cãtre Ministerul
Finanþelor, ºi plata cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria
NaþionalãÒ a cheltuielilor privind tipãrirea tichetelor valorice.
În anul 1998, fondurile necesare tipãririi tichetelor valorice
de cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ se vor
asigura din bugetul Ministerului Finanþelor.
Distribuirea tichetelor valorice se va face de cãtre Regia
Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ prin delegat al direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat,
ºi Oficiul Concurenþei, în baza solicitãrilor primite de la primãriile localitãþilor ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Preluarea tichetelor valorice de la direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat de cãtre primãrii se face prin delegat autorizat de cãtre primar.
12. În toate cazurile, predarea-preluarea tichetelor valorice
se face pe bazã de proces-verbal.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Aprobat un ajutor bãnesc
de ....................É lei/lunã

PRIMAR

....................................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Primar,

Numãrul de înregistrare ..............................
Ziua ........É luna ..............É anul .....É
CERERE

privind acordarea ajutorului bãnesc necesar plãþii cheltuielilor suplimentare
pentru energia termicã, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/1997,
în luna É.............................
Subsemnatul(a) .................................É, având calitatea de .....................É*), nãscut(ã) la data
(numele ºi prenumele)

de É............................, domiciliat(ã) în localitatea ..................................É, str. ............................É
(ziua, luna, anul)

(codul, denumirea)

(codul, denumirea)

nr. É......, bl. É..., sc. ....., ap. ......., oficiul poºtal É..................., judeþul/sectorul É, posesor al
buletinului de identitate (carnet de identitate, legitimaþie provizorie) seria ...É.... nr. ..................É,
eliberat de É la data de É, vã rog sã aprobaþi acordarea unui ajutor bãnesc familiei pe care o
reprezint, pentru plata cheltuielilor suplimentare cu energia termicã.
Declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Locuinþa situatã la adresa de mai sus este racordatã la sisteme centralizate de furnizare
a energiei termice.
2. Familia pentru care solicit ajutorul bãnesc este compusã din É membri, dupã cum
urmeazã:
Nr.
crt.

Numele
ºi
prenumele

Data naºterii
(ziua, luna, anul)

Calitatea în familie
(soþ, soþie, copil,
alte persoane)

Codul
numeric
personal**)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
**) Proprietarul locuinþei, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie împuternicit.
**) Se preia din buletinul de identitate sau din certificatul de naºtere.

NOTÃ:
Ñ În numãrul membrilor de familie nu se includ persoanele aflate în întreþinerea statului
(instituþii de asistenþã socialã, pentru satisfacerea stagiului militar obligatoriu; în unitãþi de învãþãmânt speciale cu internat, în detenþie etc.).
cazul familiilor
cu peste zece membri
se va completa o anexã
cu aceleaºi elemente.
CompressionÑbyÎnCVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes
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3. Veniturile individuale realizate de membrii familiei în luna anterioarã celei pentru care solicit ajutor bãnesc pentru încãlzirea locuinþei:
Nr.
crt.

Numele
ºi
prenumele

Veniturile nete individuale lunare*) realizate din:
**)
**)
**)
**)
**)
**)
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Codul
Codul
Codul
Codul
Codul
Codul

Total
lei

TOTAL
VENITURI:
**) În cazul în care o persoanã realizeazã mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor ºi
a cuantumurilor veniturilor respective pe rândul urmãtor.
**) Codurile corespunzãtoare veniturilor realizate se preiau din lista categoriilor de venituri ce se iau în considerare
la stabilirea ajutorului bãnesc (menþionate la pct. 10 din prezenta cerere).

4. Venituri familiale lunare Ñ lei,

...........................

din care:
4.1. Venituri nete realizate de familie
din agriculturã:
Ñ teren agricol
Ñ cultivarea ºi valorificarea zarzavaturilor
ºi a legumelor ºi exploatarea pepinierelor
viticole ºi pomicole
Ñ alte venituri

Suprafaþa
(ha)

Venitul net anual
(lei)

Venitul net lunar
(lei)

.............É

É..............*)

É...............

.............É
.............É

É..............*)
É..............*)

É...............
É...............

*) Se completeazã de cãtre funcþionarul de la primãrie, pe baza criteriilor de evaluare prevãzute de Hotãrârea
Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995 (criterii menþionate la
pct. 9 din prezenta cerere).
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Categoria

4.2. Venituri nete realizate de familie
din creºterea ºi valorificarea
animalelor:

Numãrul

Venitul net
anual
(lei)

.............É ...........É*) ...........É*)
.............É ...........É*) ...........É*)
.............É ...........É*) ...........É*)

5
Venitul net
lunar
(lei)

É............
É............
É............

4.3. Venituri nete realizate de familie
din creºterea ºi valorificarea pãsãrilor: .............É ...........É*) ...........É*) É............
.............É ...........É*) ...........É*) É............
.............É ...........É*) ...........É*) É............
4.4. Venituri nete realizate de familie
din apiculturã/sericiculturã:
...........É*) ...........É*) É............
4.5. Venituri nete realizate de familie
din economii, depozite bancare
...........É*) É............
4.6. Venituri nete realizate din valorificarea
unor bunuri în proprietate
...........É*) É............
4.7. Alte venituri nete realizate de familie
din arende, chirii, rente, dividende,
din valorificarea unor bunuri realizate
în gospodãrie etc.
...........É*) É............
5. La data prezentei cereri, familia pe care o reprezint nu beneficiazã de ajutor bãnesc pentru suportarea cheltuielilor privind energia termicã ºi nu a depus o altã cerere pentru obþinerea
acesteia în luna ....... .
6. Am luat cunoºtinþã de prevederile art. 9 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 69/1997, potrivit cãrora declararea unor date nereale în scopul vãdit de a obþine
foloase necuvenite constituie infracþiune care se pedepseºte potrivit dispoziþiilor Codului penal,
inclusiv cã tentativa se pedepseºte. De asemenea, încãlcarea celorlalte dispoziþii prevãzute la
art. 1Ñ8 din ordonanþa menþionatã constituie contravenþie, care se sancþioneazã cu amendã de la
1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
7. Veniturile nete din luna anterioarã celei pentru care solicit ajutorul bãnesc, realizate de
familia pe care o reprezint, se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pct.
3 din prezenta cerere) ºi din veniturile familiale (pct. 4 din prezenta cerere), ceea ce reprezintã o
sumã totalã de ....... lei.
8. Venitul net mediu pe membru de familie în luna ....................... este de ................... lei
(suma reprezentând venitul net total al familiei, menþionat la pct. 7 din prezenta cerere, raportatã
la numãrul total al membrilor de familie, înscris la pct. 2 din prezenta cerere).
Semnãtura titularului
....................................
9. Criterii privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obþine din creºterea ºi valorificarea animalelor ºi pãsãrilor, precum ºi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodãrie,
care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi pãstrate ca
fiind necesare nevoilor familiale.
Limita minimã de venit
(lei/an ºi unitate)
Zona de fertilitate

Principalele categorii
de animale ºi pãsãri

Ñ Bovine:
¥ vaci, bivoliþe
¥ boi, bivoli
¥ viþei pânã la 6 luni
¥ tãuraºi
Ñ Porcine
Ñ Ovine
Ñ Caprine
Ñ Cabaline:
¥ cai
¥ mãgari
¥ catâri

I, II ºi III

IV ºi V

300.000
500.000
100.000
200.000
100.000
20.000
20.000

180.000
300.000
60.000
120.000
60.000
12.000
12.000

600.000
200.000
300.000

360.000
120.000
180.000

*) Se completeazã de cãtre funcþionarul de la primãrie, pe baza criteriilor de evaluare prevãzute de Hotãrârea
Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995 (criterii menþionate la
pct. 9 din prezenta cerere).
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Limita minimã de venit
(lei/an ºi unitate)
Zona de fertilitate

Principalele categorii
de animale ºi pãsãri

Ñ Pãsãri:
¥ raþe
¥ gãini
¥ gâºte
¥ curci
Ñ Familii de albine
Ñ Iepuri de casã
Ñ Nurci, nutrii

I, II ºi III

IV ºi V

8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
15.000

5.000
7.000
6.000
10.000
20.000
6.000
15.000

NOTÃ:

Primãria va stabili ºi va aproba limite minime de venit ºi pentru alte categorii de animale ºi
pãsãri, precum ºi pentru bunuri realizate în gospodãrie, care se valorificã pe piaþã (fructe, obiecte
de uz casnic ºi gospodãresc, îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.).

10. Categorii de venituri care se iau în considerare la stabilirea ajutorului bãnesc pentru
suportarea cheltuielilor suplimentare pentru energia termicã în perioada 1 noiembrie 1997 Ñ 31 martie 1998:
Codul

Categoria de venituri

01 Salariul ºi alte drepturi salariale, inclusiv cele obþinute în temeiul unei convenþii civile ............
în executare, care nu au caracter ocazional
02 Câºtigul lunar realizat prin munca temporarã ºi orice alte sume primite ca platã a muncii
03 Venitul lunar realizat ca întreprinzãtor particular, membru asociat sau persoanã autorizatã sã
desfãºoare o activitate independentã
04 Ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de sprijin
05 Pensia de asigurãri sociale de stat pentru militari, I.O.V.R. ºi cea stabilitã pentru cinstirea
eroilor-martiri ºi a urmaºilor acestora
06 Pensia de asigurãri sociale de stat ºi pentru agricultori
07 Pensia suplimentarã din sistemul asigurãrilor sociale de stat ºi pensia suplimentarã pentru
pensionarii militari
08 Indemnizaþia de îngrijire acordatã pensionarilor încadraþi în gradul I de invaliditate
09 Ajutorul social stabilit pe baza legislaþiei de pensii
10 Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare
11 Indemnizaþia, sporul ºi renta care se acordã invalizilor, veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi în
temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificãrile ulterioare
12 Indemnizaþia lunarã acordatã persoanelor persecutate din motive politice (Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ulterioare)
13 Indemnizaþia lunarã acordatã magistraþilor înlãturaþi din justiþie din considerente politice
14 Ajutorul bãnesc lunar stabilit conform art. 14 din Legea nr. 23/1969 privind executarea
pedepselor, republicatã
15 Drepturi acordate persoanelor handicapate, conform Legii nr. 53/1992, cu modificãrile ulterioare
16 Salariul plãtit pentru îngrijirea, supravegherea ºi acordarea de ajutor permanent unei persoane handicapate, conform Legii nr. 53/1992, cu modificãrile ulterioare
17 Alocaþia de întreþinere pentru minorii daþi în plasament familial sau încredinþaþi, potrivit legii,
unor familii sau persoane
18 Alocaþia de stat pentru copii
19 Bursa socialã pentru elevi ºi studenþi
20 Bursa de studii pentru studenþi
21 Suma provenitã din creanþe legale sau din convenþii civile de întreþinere
22
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Aprobat un ajutor bãnesc
de ....................É lei/lunã

PRIMAR

....................................................................
(municipiu, sector, oraº, comunã)

Primar,

Numãrul de înregistrare ..............................
Ziua ........É luna ..............É anul .....É

CERERE

privind acordarea ajutorului bãnesc necesar plãþii cheltuielilor suplimentare
pentru energia termicã, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/1997,
în luna .......................................
Subsemnatul(a) .................................................., având calitatea de ........................................*),
(numele ºi prenumele)

nãscut(ã) la data de ........................................, domiciliat(ã) în localitatea ..................................... ,
(ziua, luna, anul)

(codul, denumirea)

str. ........................................................ nr. ......, bl. ......., sc. ........, ap. ........, oficiul poºtal .........,
(codul, denumirea)

judeþul/sectorul ........................., posesor al buletinului de identitate (carte de identitate, legitimaþie
provizorie) seria ........ nr. ..........................., eliberat de ............................. la data de ................... ,
vã rog sã aprobaþi acordarea unui ajutor bãnesc familiei pe care o reprezint, pentru plata
cheltuielilor suplimentare pentru energia termicã.

Având în vedere datele menþionate în cererea depusã în luna anterioarã pentru acordarea
ajutorului bãnesc, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Numãrul membrilor de familie este de .......... persoane.
2. Venitul net total, realizat de familia pe care o reprezint, în luna anterioarã celei pentru
care solicit ajutorul bãnesc, este de ................... lei.
3. Venitul net mediu pe membru de familie este de ... lei (pct. 2: pct. 1).
4. Am luat cunoºtinþã de prevederile art. 9 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 69/1997, potrivit cãrora declararea unor date nereale în scopul vãdit de a obþine
foloase necuvenite constituie infracþiune care se pedepseºte potrivit dispoziþiilor Codului penal,
inclusiv cã tentativa se pedepseºte. De asemenea, încãlcarea celorlalte dispoziþii prevãzute la
art. 1Ñ8 lei din ordonanþa menþionatã constituie contravenþie, care se sancþioneazã cu amendã de
la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Semnãtura solicitantului,
.............................................

*) Proprietarul
locuinþei,
titularul contractului dePdfCompressor.
închiriere, alt membru de familie
împuternicit.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

NOTÃ:

Conform prezentelor norme metodologice, tichetul valoric este de culoare maro pentru
cazul prevãzut la pct. 1 lit. a) ºi de culoare verde pentru cazul prevãzut la pct. 1 lit. b).
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