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Anexa nr. 1a din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului  

nr. 50/2011) 

 



 singură

Model locuinţă: Regimul juridic al locuinţei

 COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) 

Seria

despărțire în fapt

Da

  Codul client   

EN. ELECTRICĂ Denumire furnizor

Familia locuieşte:

  TIP B

Relaţia de rudenie cu beneficiarul?

Nr.

Cod numeric personal

Eliberat de La data de

Prenumele

Numele

POD

Capitolul IV  - Date noi privind membrii de familie ai persoanei îndreptăţite:

 Persoană nou intrată în rândul 

membrilor familiei

 împreună cu altă persoană singură sau familie

Act de identitate/doveditor*  (copie atașată)

1.

Codul titularului de contract   

Construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic şi/sau chimic

Denumire furnizor

Proprietate personală

În închiriere 

Altele ....................................

Modul de dobândire al locuinţei

plecat la muncă în străinătate

 adult din familie

Realizează venituri din muncă?  lei

căsătorie
Motivul schimbării

TIP A

Dacă are poliţă de 

asigurare a locuinţei?

Familia se încălzeşte cu:

 ENERGIE TERMICĂ

Construcţie cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

Denumire furnizor

 Moştenire

Altele .................................

POD

Codul titularului de contract   

Capitolul III  - Date privind  locuinţa persoanei îndreptăţite:

 fiu (fiică)

despărțit în 

fapt

 Da, la societatea ..........................................................

 Instituţionalizat/nu are locuinţă

 Casă cu curte

 Casă fără curte

 Apartament la bloc

 Locuinţă socială

 Locuinţă de serviciu

 Locuinţă de necesitate

 1 cameră

 2 camere

 3 camere

 4 camere

>4 camere

 partener(ă)

nou născut

angajat

deces

Nu Da, în sumă de  lire sterline

 GAZE NATURALE

 Persoană ieșită din rândul membrilor 

familiei

 dolari

euro

 Nu

 Cumpărare

Nr. poliță .................................. Din data de......................

Tipul locuinţei:

 



 

despărțire în fapt

Da

despărțire în fapt

Da

despărțire în fapt

Da

 dolari

euro

Relaţia de rudenie cu beneficiarul?

Seria Nr.

Cod numeric personal

Eliberat de La data de

Prenumele

Numele

 Persoană nou intrată în rândul 

membrilor familiei

 fiu (fiică)

despărțit în 

fapt

deces

 partener(ă)

Motivul schimbării

 Persoană ieșită din rândul membrilor 

familiei

2.

Act de identitate/doveditor

 adult din familie

3.
Numele

Prenumele

Nu Da, în sumă de  lire sterline

Eliberat de La data de

 Persoană nou intrată în rândul 

membrilor familiei

 Persoană ieșită din rândul membrilor 

familiei

Relaţia de rudenie cu beneficiarul?  partener(ă)  adult din familie  fiu (fiică)

nou născut

angajat plecat la muncă în străinătate

Realizează venituri din muncă?  lei

căsătorie

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor Seria Nr.

Motivul schimbării
nou născut deces căsătorie despărțit în 

faptangajat plecat la muncă în străinătate

Realizează venituri din muncă?  lei  dolari

Nu Da, în sumă de  lire sterline euro

4.
Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor Seria Nr.

Eliberat de La data de

 Persoană nou intrată în rândul 

membrilor familiei

 Persoană ieșită din rândul membrilor 

familiei

Relaţia de rudenie cu beneficiarul?  partener(ă)  adult din familie

Nu Da, în sumă de  lire sterline euro

Familia  realizează venituri totale în valoare de: lei

 fiu (fiică)

Motivul schimbării
nou născut deces căsătorie despărțit în 

faptangajat plecat la muncă în străinătate

Realizează venituri din muncă?  lei  dolari

CapitolulV : Date noi privind veniturile familiei (din ţară sau străinătate):

 



 


