
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 

LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE, LEMNE SI ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA 

SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2020-MARTIE 2021 

 

- original și copie acte de identitate pentru toți membrii familiei(B.I. sau C.I. si C.N. la copii sub 

14 ani) 

- declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru toți 

membrii familiei din cerere; 

- factură de gaze pentru beneficiarii de ajutor de încălzire cu gaze naturale; 

- factură de energie electrică pentru beneficiarii de ajutor de încălzire cu energie electrica 

- copie contract de vânzare - cumpărare al locuinței sau al titularului de proprietate al locuinței, 

contract de închiriere al locuinței, proprietarul locuinței, contract de comodat; 

- copie certificat de înmatriculare la autoturismele care le au în proprietate; 

- adeverință de venit (venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj, cupon pensie de urmaș,cupon 

pensie alimentara, cupon indemnizații sau stimulent pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 

ani, 3 ani, respectiv 4 ani,cupon pensie de handicap, cupon alocații de plasament - toate veniturile să 

fie de pe luna septembrie 2020 pentru cetățenii care depun cererile până la data de 31.10.2020 iar 

cetățenii care depun cererile până la data de 20.11.2020-veniturile să fie pe luna octombrie 2020; 

- hotărârile de divorț și/sau încredințare a minorilor definitive și irevocabile, hotărâre de 

plasament; 

- adeverință cu componența familiei, terenuri și categorii de animale de la REGISTRUL 

AGRICOL; 

- certificate fiscale de la BIROUL TAXE și IMPOZITE din cadrul Primăriei; 

- nu se iau in calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie ajutorul social, alocația 

pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar lunar și a 

prestațiilor sociale, bursele școlare, stimulentul educațional, sprijinul financiar prevăzut de H G nr. 

1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 

cadrul Programului național de protecție socială « Bani de liceu», cu modificările și completările 

ulterioare, veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, sumele 

ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin 

financiar pentru situații excepționale; 

- venitul net pe membru de familie este de 750 lei; 

- toți membrii familiei din componența familiei sau alte persoane, indiferent dacă între aceștia 

există sau nu relații de rudenie dar se gospodăresc împreună trebuie sa aibă obligatoriu pe buletin 

domiciliul Ia adresa unde solicită ajutorul de încălzire; 

- în cazul in care familia (membrii familiei peste 18 ani) sau persoana singură are în proprietate . 

închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse in 

lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, aceasta nu 

beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței. 

-  

ATENȚIE! 

In cazul în care datele și informațiile prezentate de către solicitanți în cererile și declarațiile pe 

propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței nu sunt completate și nu 

corespund realității, constituie infracțiune da fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz și se 

pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal și se vor restitui încasate necuvenit!  



Anexa nr.3 

Anexa nr.4 

la Normele metodologice 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI SOCIAL ȘI 

A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

Bunuri imobile 

1 
Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor 

gospodărești 

2 
Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care 

depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală  

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 

ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor 

aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 

4 
Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru 

uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ’’Delta Dunării” 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate 

hidraulic, mecanic sau electric 

(*)Aflate în stare de funcționare  

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei  

Terenuri /animale și/sau păsări 

1 

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală 

depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro 

pentru familie  

NOTĂ:Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea 

acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locui



Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței 
 
 
 

Venituri nete 

lunare/membru de 

familie 

Gaze naturale 

-Lei- 

Lemne și 

Cărbuni 

-Lei- 

Energie 

electrică 

-Lei- 

<155 lei 262 54 240 

155,1 lei-210 lei 190 48 216 

210,1 lei-260 lei 150 44 192 

260,1 lei-310 lei 120 39 168 

310,1 lei-355 lei 90 34 144 

355,1 lei-425 lei 70 30 120 

425,1 lei-480 lei 45 26 96 

480,1 lei-540 lei 35 20 72 

540,1 lei-750 lei 20 20 20 
 


