
 

Comunicat referitor la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze  

naturale,combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului de energie  

 
  CADRU LEGISLATIV ÎN VIGOARE: 

Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecțiesocială pentru consumatorul 

vulnerabil aprobată prin HG NR.1073/2021 

Începând cu data 10.10.2022, la sediul Primăriei Turdaș Compartiment Asistenta Socială se pot 

depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei /a suplimentului de energie de către persoanele a căror venituri sunt în limita 

plafonului de 1386 lei pe membru de familie, și respectiv 2053 lei pentru persoane singure. 

Ajutorul se acorda în functie de data înregistrarii cererii si actelor după cum urmează 

- începând cu luna depunerii cererii pentru solicitarile depuse până în 20 a lunii 

- începând cu luna următoare depunerii cererii depuse după  data de 20 a lunii 

  Pentru obținerea acestor ajutoare, solicitanții vor prezenta următoarele documente după caz  

  - buletin de identitate pentru fiecare membru al familiei, certificatul de naștere copii sub 14 ani  

  - certificat casatorie, sentinta de divorț, certificat deces pentru persoanele văduve  

  - declaratie pe propria raspundere pentru persoanele/partenerul care a părăsit imobilul  

  - actul de proprietate ,contract de închiriere, contract de comodat,contract de întreținere 

   - adeverinta Registru Agricol în care să se mentioneaze numarul membrilor din familie, numele si 

prenumele acestora, suprafata de teren agricol aflată în proprietate 

    - Decizie plata an 2021/2022 si declaratie cu suprafața de teren utilizată emisă de APIA  

  - dosar fiscal Patrimoniu  cu toate bunurile aflate în proprietate  Compartiment Taxa si Impozite  

  - în cazul familiilor monoparentale, declaratie pe propria raspundere în cazul în care copilul nu 

beneficiaza de pensie de întreținere din partea celuilalt parinte, stipulată în sentința de divorț 

  - adeverință de salariu net pentru fiecare membru care lucreaza înclusiv valoarea bonurilor de masa 

sau mentiunea ca nu se primesc bonuri din partea institutiei (la venitului net lunar al familiei sau, 

după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au 

realizat în luna anterioară depunerii cererii inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări 

sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, 

indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale) 

  - Adeverință venit eliberata de Administrația Financiară Orăștie ( pentru cei care nu lucrează), 

persoane din familie  peste 18 ani 

   - Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaz furnizat în sistem 

centralizat va atașa obligatoriu factura în numele titularului contractului încheiat ce furnizorul 

pentru verificarea codului de abonat. 

             Toate actele doveditoare  se depun în copii xerox !!! 



 

  Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

ajutorul pentru combustibili solizi/perolieri se acorda în baza cererii si adeverintei de la 

ANAF - Oăștie. 

     Pe parcursul  sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se 

vor  efectua  anchete  sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea 

cazurilor de eroare și fraudă, aceste putând duce la recuperarea sumei încasate necuvenit  

conform legislației în vigoare 

Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea acordării 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplementului pentru energie cu gaze naturale 

 

Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea acordării 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplimentului cu lemne, combustibili petroliferi 
      

Venit net lunar pe membru de familie 

sau al persoanei singure (lei) 

Compensare 

procentuală (%) 

Ajutor maxim 

(lei) 

la titular 

Supliment lunar 

(lei) 

la titular 

până la   200 100% 320 20 

200,1 - 320 90% 288 20 

320,1 - 440 80% 256 20 

440,1 - 560 70% 224 20 

560,1 - 680 60% 192 20 

680,1 - 920 50% 160 20 

920,1 - 1040 40% 128 20 

1040,1 - 1160 30% 96 20 

1160,1 - 1280 20% 64 20 

1280,1 - 1386 10% 32 20 

  In cazul persoanei singure   
1280,1 - 2053 10% 32 20 

 

   Suplimentul de energie electrică se plăteste direct în factură și se acordă pe parcursul 

anului în cuantum de 30 lei/lunar 

 

      

Venit net lunar pe membru de familie 

sau al persoanei singure (lei) 

Compensare 

procentuală 

(%) 

Ajutor maxim lei 

 în factură 

Supliment lunar lei 

în factură 

până la   200 100% 250 10 

200,1 - 320 90% 225 10 

320,1 - 440 80% 200 10 

440,1 - 560 70% 175 10 

560,1 - 680 60% 150 10 

680,1 - 920 50% 125 10 

920,1 - 1040 40% 100 10 

1040,1 - 1160 30% 75 10 

1160,1 - 1280 20% 50 10 

1280,1 - 1386 10% 25 10 

 In cazul persoanei singure   
1280,1 - 2053 10% 25 10 



 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei/ suplimentului pentru energie: 

 

- Clădiri sau spaţii locative, aflate în proprietate, altele decât locuinţa de domiciliu şi 
anexele gospodăreşti; 

- Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor   
aptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora.  
 
- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 
 
- Autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci aferente, autobuze, microbuze, 
şalupe, scutere de apă, iahturi;  

- Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată;  

- Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale;  

- Utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate  
hidraulic, mecanic sau electric; 

- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei cu excepția dobânzii; 

- Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care 
depăşesc 1.000 m2 în zona urbană sau 2.000 m2 (20 ari)în zona rurală; 

- Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală 
depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro 
pentru familie. 

 

NOTĂ: 

   - La stabilirea dreptului de ajutor de încalzire/supliment se iau în calcul (se 
însumează) toate bunurile deţinute în proprietate integral sau parțială, de fiecare 
membru al familiei.  

   - Proprietarii de 2 autoturisme/motociclete și/sau 2 clădiri/spații locative,sunt 

excluşi de la acordarea subvenţiei de încălzire a locuinţei/suplimentului  
 
 


