
 

AJUTOR DE ÎNCALZIRE 

LEGEA 226/2021 

  ACTE NECESARE 

•    cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei - formulare tip (puse la dispoziţie de către Primaria comunei 
Stiuca); 
•    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi 
domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se 
gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la 
stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 
•    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;; 
•    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care 
solicită ajutorul: 

-    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte 
funciară; 

-    chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii; 
-    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a 

titularului contractului de închiriere; 
•    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii 
familiei în luna anterioară depunerii cererii : 
-    adeverinta privind venitul impozabil de la Agentia finantelor publice Lugoj ( 
ANAF)  
-    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;  
-    cupoane de pensii; 
-    cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; 
-    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul 
complementar; 
-    cupoane alocaţii de stat pentru copii; 
-    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere 
şi educare; 
-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, 
părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.; 
-    declaraţie privind alte venituri realizate; 

   Certificat fiscal Taxe si Impozite  

 

 
 
 



 
 

 Ajutorul pentru incalzirea locuintei  
 - modul de stabilire si acordare 

 
 

 Art. 14. - (1) Ajutorul pentru incalzire se acorda pe baza de cerere si 
declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile 
acesteia si sistemul de incalzire utilizat. 
(2) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se 
completeaza potrivit modelului stabilit in anexa nr. 1 la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) La completarea formularului, titularul are obligatia de a mentiona 
corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si 
bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in 
formularul prevazut la alin. (2). 
(4) In vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru incalzire, primarii 
solicita acte doveditoare care atesta identitatea si veniturile realizate de 
membrii familiei. 
(5) In aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileste dreptul la ajutor 
pentru incalzire, solicitand informatii altor institutii/autoritati sau, dupa 
caz, pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenta 
sociala. 
(6) Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor, la solicitarea 
agentiilor pentru plati si inspectie sociala, denumite in continuare agentii 
teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistenta sociala efectueaza 
anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea 
cazurilor de eroare si frauda. 
(7) In cazul solicitarii ajutorului pentru energie electrica, anchetele 
sociale se efectueaza obligatoriu, pentru toate situatiile, in termen de 15 
zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii 
sistemului de incalzire utilizat. Fac exceptie beneficiarii de ajutor social 
acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si beneficiarii de alocatii pentru sustinerea familiei acordate in 
baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale. 

 
 
 
 
 
 



 
 Suplimentul pentru energie  
 - mod de stabilire si acordare 

 
 

 Art. 25. - (1) Familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de 
pana la valoarea prevazuta la art. 7 alin. (2) beneficiaza lunar, inclusiv in 
perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie in suma fixa, 
acordat in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate, in cuantum 
de: 

 a) 30 lei/luna pentru consumul de energie electrica; 
b) 10 lei/luna pentru consumul de gaze naturale; 
c) 10 lei/luna pentru consumul de energie termica; 
d) 20 lei/luna pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. 
(2) Suplimentul pentru energie se acorda lunar, pe tot parcursul anului, si 
se plateste astfel: 

 a) furnizorului, dar nu mai mult decat consumul facturat, in cazul 
suplimentului prevazut la alin. (1) lit. a)-c); 
b) direct titularului, in cazul suplimentului prevazut la alin. (1) lit. d). 
(3) Suplimentul pentru energie poate fi solicitat impreuna cu ajutorul 
pentru incalzirea locuintei sau separat, atunci cand sunt indeplinite 
conditiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 7. 
(4) Suplimentul pentru energie se acorda cumulat in functie de sursele de 
furnizare a energiei utilizate. 
(5) In situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia 
electrica, cuantumul suplimentului este de 70 lei/luna. 
Art. 26. - (1) Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile si 
persoanele singure depun la primaria in a carei raza teritoriala au locuinta 
o cerere si declaratie pe propria raspundere privind, dupa caz, 
componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. In 
situatia in care se solicita si ajutorul pentru incalzire se va depune o 
singura cerere si declaratie pe propria raspundere. 
(2) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, 
primarul emite dispozitia de acordare sau de respingere a cererii, pe care 
o comunica titularului si furnizorului in termen de 5 zile lucratoare de la 
emitere, prevederile art. 14 alin. (3)-(5) aplicandu-se in mod 
corespunzator. 
(3) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabileste aplicand in mod 
corespunzator prevederile art. 17 alin. (7). 
(4) Modelul cererii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 

 


