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ANUNŢ 

 

ÎN ATENŢIA REPREZENTANȚILOR ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI   

ȘI A PROPRIETARILOR DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și  de  ținând cont de contexul pandemic 

actual,  persoanele interesate și asociațiile de proprietari din sectorul 6 pot  depune cererile 

pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței – sezonul rece 2021-2022 începând cu  data de  20 

octombrie 2021. 

Pentru cererile depuse în perioada 20 octombrie 2021 – 20 noiembrie 2021, ajutorul 

pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2021, conform prevederilor 

art.17 alin.(7) lit.a) și b) din Legea nr.226/2021. 

Formularul de cerere, precum și informațiile referitoare la documentele necesare, limitele 

de venituri și condițiile de acordare, sunt disponibile pe pagina www.protectiacopilului6.ro la  

 rubrica Noutăți – Informații privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și pe site-ul 

www.primarie6.ro – rubrica Comunicate de presă – Informații referitoare la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022.  

Pentru a evita deplasările inutile sau aglomerația la sediu, persoanele interesate și 

asociațiile de proprietari pot transmite cererile însoțite de  toate documentele necesare atât prin e-

mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com, cât și prin poștă/servicii de curierat la adresa: Str. 

Floare Roșie nr.7A, sector 6, București. 

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor/asociațiilor de proprietari care nu pot transmite cererile și 

documentele prin poșta electronică sau prin poșta tradițională, informăm că aceștia pot depune 

personal documentele la: 

• Sediul Direcției Protecție Socială Adulți din Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6 

• Centrul de Voluntariat Sector 6 din Bdul. Timișoara, nr. 21, Sector 6 

• Sediul Socialxchange din Calea Crângași nr. 3  

Programul de lucru cu publicul: 

Luni, Marți, Joi și Vineri: 09.00-13.00 

Miercuri:14.00-18.00. 

Pentru mai multe informații, se poate apela  nr. de tel.: 0376203744 sau 0219970. 

Reprezentanții asociațiilor de proprietari pot colecta de la proprietarii din cadrul 

condominiului cererile tip completate de către aceștia și le pot depune la 

D.G.A.S.P.C.Sector 6 prin modalitățile menționate anterior. 

http://www.protectiacopilului6.ro/
http://www.primarie6.ro/
mailto:ajutorsocial@dgaspc6.com
https://g.page/dgaspc6-pa?share
https://goo.gl/maps/XvcPtajuJtTn9UKt7
https://g.page/socialxchange-ro?share

