ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ACTE ŞI DOCUMENTE NECESARE

AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
CERERILE PENTRU ACORDARE AJUTORULUI SE DEPUN PANA LA DATA DE 15 OCTOMBRIE 2019
BENEFICIARUL AJUTORULUI DE INCALZIRE CU GAZE ARE OBLIGATIA DE A TRANSMITE LUNAR CITIREA INDEXULUI CATRE
FURNIZORUL DE GAZE
ORICE MODIFICARE INTERVENITA SE ANUNTA DE CATRE TITULARUL AJUTORULUI IN MAXIM 5 ZILE
ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII DE AJUTOR INCALZIRE CU GAZE/ LEMNE/ ENERGIE ELECTRICA






copie buletin de identitate / carte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani ( domiciliul
sau resedinta trebuie sa corespunda cu locul de consum) ;
certificat casatorie/ livret familie ;
copie certificat de nastere pentru totii membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani ;
hotarare judecatoreasca de divort pentru incredintare minor (daca este cazul)
adeverinta salariu, cuprinzand salariul NET din luna anterioara depunerii cererii( inclusiv valoarea tichetelor de masa)
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Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie
1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru
încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a
anului curent şi data de 31 martie a anului următor).
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se
depun până la data de 15 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința
solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul
sezonului rece, după cum urmează:
- până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
- după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.
2. Suplimentul pentru energie
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul
pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează
consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi
energie termică.
Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere va fi disponibil la primării sau pe
pagina de Internet a acestora, cât și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și
inspecție socială/a municipiului București, după publicarea în Monitorul Oficial al
României a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021. Documentele se vor
depune la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului.

Anexa nr.3
Anexa nr.4
la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
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
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
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
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări
Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală
1 depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării
ajutorului social.




















cupon pensie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii- inclusiv pensie alimentara
cupon indemnizatie de somaj din luna anterioara depunerii cererii
cupon indemnizatie de handicap din luna anterioara depunerii cererii
adeverinta emisa de Circa Financiara(Primaria Paulesti) din care sa reiasa daca exista alte venituri impozabile
in vederea dovedirii calitatii de chirias, solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei va anexa cererii o xerocopie
de pe contractul de inchiriere.
In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei este un membru de familie major care nu are
calitatea de proprietar sau chirias, acesta va prezenta imputernicirea legala (notariala) din partea proprietarului sau a
titularului contractului de inchiriere ; dovedind totodata ca are domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita
ajutorul de incalzire ;
In vederea identificarii codului de abonat si locul de consum, solicitantul va prezenta factura emisa de furnizorul de
gaze naturale/energie electrica ;
Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (daca este
cazul) ;Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator( daca este cazul)
Declaratie notariala din partea parintilor ai caror copii minori nu locuiesc impreuna cu acestia (in cazul in care minorii
locuiesc impreuna cu alte rude);
Adeverinta eliberata de angajator pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap cuprinzand salariul net din
luna anterioara depunerii cererii
Talon de plata indemnizatie crestere copil pentru copilul pana la 2 ani sau 3 ani(pentru copilul cu handicap) ;
Talon de plata indemnizatie crestere copil cu handicap in varsta de pana la 7 ani respectiv 18 ani ;
Talon de plata alocatie de stat pentru copii ;
Talon de plata pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati potrivit legii, unor persoane sau familii ;
Este obligatoriu schimbarea titularului contractului, cu furnizorul de gaze naturale/ energie electrica in cazul
decesului vechiului titular ;
Adeverinta registrul agricol cu teren detinut, pe categorii
Certificat fiscal.
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