
  
 

ACORDAREA  AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI  

(CU GAZE NATURALE, COMBUSTIBILI SOLIZI/PETROLIERI SAU ENERGIE 

ELECTRICĂ) ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 

 
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe perioada sezonului rece (noiembrie-martie) 
de la bugetul de stat pentru consumatorii vulnerabili a căror venit net mediu lunar pe membru de 
familie este de până la 1386 lei sau in cazul persoanei singure 2053 lei.  
Suplimentul pentru energie  se acordă pe tot parcursul anului, persoanelor care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate  in ceea ce privește veniturile realizate si bunurile mobile/imobile deținute, 
in aceleași condiții de acordare ca și la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Suplimentul pentru 
energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau în momentul în care 
beneficiarul îndeplinește condițiile de acordare.   
CADRUL LEGISLATIV ÎN VIGOARE:  
   Legea  226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie aprobată prin Hotărârea Guvernului 1073/ 4.10.2021  

 
     ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI    

SAU A SUPLIMENTULUI DE ENERGIE: 
 

   Cerere tip -   

• Declaraţie privind datele cu caracter personal 

• Copie şi original al actelor de identitate pentru toţi membrii familiei care locuiesc şi se 

gospodăresc împreună (CI/BI), certificatele de naştere ale copiilor, hotărâre 

judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau privind măsura 

plasamentului, sau alte acte doveditoare ale componenţei familiei, după caz; 

  Orice act care dovedeşte venitul net al persoanei din luna anterioară depunerii cererii:  

• adeverinţă de salariu net eliberată de angajator, inclusiv valoarea tichetelor de masă, sau 

să fie menţiunea că nu beneficiază, 

 copie după cuponul de pensie, alocaţie, şomaj, plăţi compensatorii, indemnizaţie 

persoană cu handicap, 

 adeverinţa eliberată de Administraţia Financiară Orăştie (pentru cei care nu lucrează) 

sau cu venitul realizat pentru persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente 

    Alte acte în funcţie de ajutorul pentru încălzire /suplimentul de energie solicitat:  

• Factură de gaz/ factură de energie electrică pentru identificarea codului de abonat sau 

copia contractului de furnizare gaz/energie electrică;  

• în cazul în care solicitantul ajutorului de încălzire/suplimentului de energie este altă 

persoană decât proprietarul/abonatul acesta trebuie să prezinte orice act autentic pentru 

dovedirea calităţii acestuia (contract de închiriere, contract de comodat, contract de 

întreţinere, împuternicirea proprietarului, etc.),precum şi o copie după actul de identitate 

al proprietarului; 

• Copie după actul de proprietate al imobilului din care să rezulte calitatea de proprietar al 

titularului ajutorului de încălzire/ suplimentului de energie sau orice act autentic 

(contract de închiriere, contract de comodat, contract de întreţinere, împuternicirea 

proprietarului, etc.) din care să rezulte calitatea solicitantului ;  

• certificat privind impozitele şi taxele locale care să ateste cine îndeplineşte obligaţiile 

fiscale ale proprietarului; 

• În cazul familiilor monoparentale: sentinţa de divorţ și declaraţie legalizată la notar în 

cazul în care copilul nu beneficiază de pensie de întreţinere din partea celuilalt părinte, 

dacă aceasta este stipulată în hotărârea de divorț 



 

•   Ajutorul se acordă  în funcție de data înregistrării cererii și actelor , după cum urmează: 

– începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii 

– începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a 

lunii 

Cererile împreună cu documentele atașate se vor depune la compartiment asistență socială la Sediul 

Primăriei Turdaș sau electronic pe adresa de e-mail primariturdas@yahoo.com 

                         Pentru alte informații puteți suna la tel. 0254244710, tasta 9. 

                 Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzire a locuinţei : 
 

 Venituri nete lunare/membru de 
familie 

Gaze naturale 
- Lei - 

Combustibili 
solizi/petrolieri    

- Lei - 

Energie electrică 
- Lei - 

<200 lei 250 320 500 

200,1 lei-320 lei 225 288 450 

320,1 lei-440 lei 200 256 400 

440,1 lei-560 lei 175 224 350 

560,1 lei-680 lei 150 192 300 

680,1 lei-920 lei 125 160 250 

920,1 lei-1040 lei 100 128 200 

1040,1 lei-1160 lei 75 96 150 

1160,1 lei-1280 lei 50 64 100 

1280,1 lei-1386 lei 25 32 50 

1280,1 lei-2053 lei/ persoana 
singura 

25 
32 

50 

 

            Cuantumurile lunare ale suplimentului de energie  

 

Nivel venituri/ membru de familie Cuantum supliment de energie 

 
0-1386 /  membru;  

30 lei/ luna energie electrică 
 
10 lei/ luna gaze naturale 

 
0-2053 / persoana singura 

20 lei/ luna energie electrică 
 
70 lei/ luna (dacă singura sursa de energie utilizată este 
energia electrică) 

 

 


