
IN ATENTIA CETATENILOR  

IN PERIOADA 17 OCTOMBRIE-20 NOIEMBRIE 2022 SE PRIMESC CERERILE PENTRU ACORDAREA 

AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI  SI SUPLIMENTUL PENTRU  ENERGIE ELECTRICA 

 

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CERERII 

-ACTE DE IDENTITATE SI STARE CIVILA  ALE MEMBRILOR DE FAMILIE (BULETIN, CERTIFICAT NASTERE , CERTIFICAT CASATORIE , 

CERTIFICAT DECES) 

-ACT DE PROP0RIETATE AL  LOCUINTEI ( TITLU DE PROPRIETATE , CONTRACT  DE VANZARE CUMPARARE ,CERTIFICAT DE 

MOSTENITOR, CONTRACT INCHIRIERE, CONTRACT VANZARE CUMPARARE CU DREPT DE UZUFRUCT S.A. ,  

-ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL PENTRU CEI CARE NU DETIN ACT SI FIGUREAZA INSCRISI CU LOCUINTA ) 

-ULTIMA FACTURA DE ENERGIE ELECTRICA 

VENITURI 

PENSII , SALARII , INDEMNIZATII ,INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP , ACTIVITATI INDEPENDENTE , VENITURI DIN 

STRAINATATE , ACTIVITATI AGRICOLE , ARENDA  , SOMAJ , PREMII SI JOCURI DE NOROC , ALTE SURSE DE VENIT . 

CONDITII ACORDARE 

Pot  cere  ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici 

de 1.386 de lei pe fiecare membru  sau persoanele singure care au un venit  până în 2.053 de lei, care 

detin locuinta in proprietate  si nu detin unul din bunurile mentionate in lista bunurilor ce conduc la 

neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.   



Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește diferențiat în funcție de venitul net lunar pe familie sau 

al persoanei singure . 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / 

alocaţiei pentru susţinerea familiei 

Bunuri imobile 

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 2.000 mp în 

zona rurală     .        

 

Bunuri mobile* 

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor 

adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente 

precum şi 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. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care 

locuiesc în Rezervaţia 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 acţionate hidraulic, mecanic sau electric 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

 

Depozite bancare 

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii.  

 



Terenuri /animale şi/sau păsări 

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro 

pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 

 

-FAMILIILE /PERSOANELE SINGURE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL VOR DEPUNE : 

 -CERERE   

-ACTUL DE IDENTITATE AL TITULARULUI  

- FACTURA DE ENERGIE ELECTRICA  


