
Acte necesare in vederea acordlrii ajutoarelor pentru
incilzirea locuin{ei in perioada sezonului rece ( lunile
noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie) -
Ordon anfa de urgen{fl a Guvernului nr.7012011 privind
mflsurite de protec{ie sociali in perioada sezonului rece,

cu modificirile qi completlrile ulterioare

Conform Ordonantei de Urgenta Nr.114//2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor

masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene Art.94 s-a modificat astfel:

incep6nd cu data de 1 ianuarie 2QI9 Ordonanla de urgenj[ a Guvernului tu. 701201 1 privind

mdsurile de proteclie socialA in perioada sezonului rece, aprobatd prin Legeanr.92l20I0, cu

modificarile-si competarile ulterioare, publicatd in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I,m.629 d\n

2 septembrie 2011, se modificd dupa cum uffneaza:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) vaaveaurm6torul cuprins:

"i) familiilor qi persoanelor singure al cdror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure se situeazd intre 1,0802 ISR gi 1,500 ISR li se acordd o sumd de 0,040 ISR."

2,La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea urmdtorul cuprins:

"i) familiilor gi persoanelor singure al cdror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure se situeazd intre 1,0802 ISR qi 1,500 ISR li se acordd o sumi de 0,040 ISR'"

3. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea urmdtorul cuprins:

"i) familiilor qi persoanelor singure al cdror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singrne se situeaz6 intre 1,0802 ISR gi 1,500 ISR ii se acordd o sumd de 0,040 ISR."

Familiile qi persoanele singure cu venituri reduse beneficiazdpe perioada sezonului rece, de

ajutoare acordate pentru acoperirea integrald sau, dupd ca4 aunei pdrli din cheltuielile cu incdlzirea

locuinlei.
Ajutoarele prevdzute mai sus se definesc in funclie de sistemul de incdlzite utrhzat gi sunt:

a) ajutor pentru incdlzirea locuinJei cu energie termicd fumizatdin sistem centralizal, denumit in

continuare ajutor pentru energie termic6;
b) ajutor pentru incdlzirealocuinlei c\ gaze naturale, denumit in continuare ajutor pentru gaze natutale;

bll) ajutor pentru incdlzirealocuintei cu energie electricd, denumit in continuare ajutor pentru energie

electric4 
dlryircernnrrinfei cr lemne cirhrni com lenumit in continuarec) ajutor pentru incdlzfuea locuin{ei cu lemne, cdrbuni, combustibili petrolieri, c

ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Ajutorul pentru incdlzireaiocuinJei se acordd pebazd de cerere qi declaratie pe propria

r6spundeie, insotite de'actele doveditoare privind componenJa familiei qi veniturilerealizate in luna

anterioard depunerii cererii de cdtre membrii acesteia.

in situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupd caz,primeEte ajutor social potrivit

prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim guantal, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare pi/sau alocaliei pentru suslinerea familiei pbtrivi!prevederilor Legii nr. 27712010,

republicatd, cu modific[rile qi completf,rile ulterioare Ei solicit[ unul dintre ajutoarele prevdzute la arr.

1, acesla completeazd formularul de cerere prevdzut la anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate

piin Hotar6r.u Guu.*olui rir.50/2011, cu modificdrile qi eompletdrile ulterioare precum 9i

documentele doveditoare privind componenta familiei qi veniturile membrilor acesteia care au fost

deja depuse pentru stabiliiea dreptului la ajutorul social gi/sau la alocalia pentru suslinerea familiei.



Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor pentru ircdlzirea locuinlei cu gaz metano
energie electric qi lemne sau combustibili solizi este de 750 lei/membru de familie.

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuintei, se va afectua
ancheta socialS la domiciliul titularului doar pentru cei care solicita ajutor pentru incllzirealocuin{ei
cu energie electricd, la domiciliul solicitantului.

Acordarea sau, dupd caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispozilia scrisd a
primarului, iar plata efectivd se face prin transmiterea sumelor cdtre furnizor dupd completarea cu
valoarea echivalentd a consumului realizat pentru luna respectivd.

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de
', familie (art. 8 alin (1) din Legea nr.4161200l)

aloca{ia pentru sustinerea familiei, prevdzutd, de Legea nr.27712010, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,
- aloca{ia de stat pentru copii, prevdzutd" de Legea nr.6ll1993, republicatd, cu modificdrile pi

completdrile ulterioare,
- bugetul personal complementar prevdzut de Legea nr.44812006 privind proteclia qi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- ajutoarele de stat acordate inbaza Ordonanfei Guvernului nr. l4l2OlOprivind mdsuri financiare
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producitorilor agricoli, incepAnd cu anul 2010,
aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.7412010, cu completdrile ulterioare,
- bursele gcolare, a sumelor acordate inbaza arl. 5I alin. (2) din Legea educaliei nationale m. 1l20Il,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- stimulentul educa{ional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015, cu modificdrile
ulterioare, sub formd de tichet social pentru stimularea participdrii in invdjdmAntul preqcolar a copiilor
provenifi din familii defavorizate,
- sprijinul financiar previzut de Hot[rirea Guvernului nr.l,488l2004privind aprobarea criteriilor
qi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordd elevilor in cadrul Programului naJional de protecJie
sociald "Bani de liceu", cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- sumele acordate inbaza Programului na{ional de protecfie sociali "Bursa
profesionalif ' prevdzut de Hotdrdrea Guvemului nr. 1.06212012 privind modalitatea de subventionare
de cdtre stat a costurilor pentru elevii care frecventeazd.invdj6mAntul profesional,
- veniturile ob{inute din activiti{ile cu caracter ocazional desftgurate de zilieri in condiliile Legii
nr. 5212011 privind exercitarea unor activitdJi cu caracter ocazional desftgurate de zilieri, republicatd."

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru TncSlzirea locuintei
1) Cerere qi declaraJie pe propria rdspundere pentru acordarea unor drepturi de asistentd sociald
( Anexa 1 la HG. 559120t7)
2) Actele de identitate ale solicitantului qi ale membrilor familiei
- copii dupd BI-CI
- certificatele de nagtere ale copiilor;

: . certificatul de cdsitorie;
- hotdr6rea definitivd de incuviintare a adopliei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sd rezulte calitatea solicitantului de tutoie sau,curator.
3) Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare veniturile pe care
membrii acesteia le realizeazd sau, dupd caz,Ie-au rcalizat in luna anterioard solicitdrii dreptului (de
exemplu cerere depusa in luna octombrie 2018 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie,
cererea care va fi depusd in luna noiembrie va fi completatd cu veniturile aferente lunii octombrie).



Categoriile de venituri nete realizate qi actele doveditoare sunt cele menlionate in formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salar net cu menliunea dacd beneficiazd sau nu de bonuri de masd,

precum gi suma corespunydtoare), sau activitali independente;
- indemnilii de qomaj, pensii, indemnizatii speciale, indemniza{ia-stimulentul pentru cresterea
copilului, indemnizaJia lunard penlru persoanele cu handicap, venituri din dob6nzi, venituri din
activitAli agricole, alte drepturi etc;
- veniturile oblinute din dobdnzi.
4) Acte de proprietate/chirie - copie xerox dupd actul de proprietate, ori actul de inchiriere, comodat,
folosinjd, pentru titular viza obligatorie pe buletin
5) Factirra de la fumizorul de agent termic I gazmetan/ energie electric cu codul client pentru
ajutoarele de incdlzirea locuinfei cu Eul metan, energie electricd, energie termicS, pentru persoanele

care au contract incheiat cu furnizorii. In cazul in care nu existd contract incheiat decdt cu asocialia de
proprietari sau locatari, se va completa cu codul de client al asociaJiei.
Obs. Studentii intrelinuli de pdrinli qi care locuiesc separat de aceqtia, nu indeplinesc condiliile de

acordare a ajutorului, conform art.6 alin.l lit.e din O.U.G. nr.70l20ll.
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pdrinlii locuiesc la alte adrese gi care nu contribuie la
intrelinerea minorului, trebuie sd aibd instituitd mdsura plasamentului sau a tutelei in favoarea
bunicilor, altfel sunt consideraii in intretiirerea pdrinlilor naturali, drept pentru care trebuie declaratd qi

suma in bani cu care aceqtia contribuie la creqterea qi educarea lor.
Termen pentru depunere: pAnd pe data de 20 afiecdrei luni la sediul Primariei Piscu, judelul Galafi,
pentru a beneficia cu luna urmatoare ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie).
Pentru solicitdrile primite dupd aceastd, datd., se va pierde o lund de la platd (ex: 21-30 noiembrie
interval de depunere, dreptul se stabileqte cu luna decembrie)

Obligagiile beneficiarilor de ajutoare pentru Tncdlzirea locuinlei
Obligaliile beneficiarilor de ajutoare pentru incdlzkea locuinlei:
1. Declararea tuturor bunurilor deJinute, iar dacd acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune
depune cererea pentru acordarea dreptului -vezi anexa cu bunuri care duc la excluderea acordirii
ajutorului social
2. Comunicarea in scris a modificdrilor cu privire la componenla familiei, se completeazd formularul
de cerere prevlzut la anexa nr. 1a la normele metodologice;
3. Comunicarea in scris a modificdrilor veniturilor reahzate de membrii acesteia, se completeazd
formularul de cerere prevdzut la anexa nr. 1a la normele metodologice, insolit de actele justificative
noi, la sediul Primariei Piscu, judeful Galali.
. Aceastd obligalie este imperativd, neindeplinirea ei ducAnd la recuperarea in totalitate a ajutorului
acordat, incepdnd cu luna urmdtoare producerii modificdrii.
. Nedeclararea corecti a componenelei familiei/a veniturilor familiei/ a delinerii de bunuri aflate in
lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintd infracliune gi va fi in mod obligatoriu
sesizatd organelor de urmdrire penal[.
Recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru incdlzirea locuinlei, pldtite din
bugetul de stat, se realizeazd in condiliile prevdzute de art. 2I din Legea nr. 41612001 privind venitul
minim garantat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare precum qi de Ordonanla de urgen!6 a
Guvernului nr.44120l4 pentru reglementarea unor mdsuri privind recuperarea debitelor pentru
beneficiile de asistentd social6, aprobatd cu modificdri prin Legeanr.26612015 precum gi pentru
modificarea art. 101 din Legea rc.44812006 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
in situalia in care beneficiarul ajutorului pentru incilzirea locuinfei este familia, iar titularul
ajutorului pentru incdlzftealocuinlei a decedat, recupeiarea $umelor incasate necuvenit cu titlu de

ajutorpentru incdlzirealocuinfei, se va face de la ceilal1i meinbri ai familiei cu capacitate de exerciliu
deplini a drepturilor civile, in calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzdtoare a

prevederilor alin. (1 ).
In situalia in care beneficiarulo persoani singuri, a decedat, nu se mai procedeazd la recuperarea
sumelor incasate necuvenit. "



LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordirii aloca{iei pentru suslinerea
familiei/a torului social

Bunuri imobile

1
clddiri sau alte spalii locative in afara locuintei de domiciliu gi a anexelor
;ospoddregti

2.
Terenuri de imprejmuire a locuinlei qi curtea aferentd qi alte terenuri intravilane
)are depdqesc 1.000 mp in zona urband si 2.000 mp in zona rurald,

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme qi/sau motocicletd/motociclete cu o vechime mai mic[ de
1 0 ani, cu exceplia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum qi pentru uzul
persoanelor aflate in zone sreu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechime mai mare de 10 ani

a Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fbrd remorci, rulote.
rutobuze, microbuze

/1T, $alupe, bdrci cu motoro scutere de ap6, iahturi, cu exceplia bdrcilor necesare pentru
rzul persoanelor care locuiesc in Rezerva{ia Biosferei ,,Delta Dundrii"

5. uti al e agricole : tractor, combind autopropulsatd
6. uti aje de prelucrarea gricol6: presd de ulei, moard de cereale

1 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul aclionate
ridraulic, mecanic sau electric

t) Aflate in stare de functionare
De lozite bancare

I Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Ie 'enuri/animale gi/sau pdsiri

I
Suprafele de teren extravilan, animale qi pdsdri a cdror valoare netd de produclie
rnuald depdgeqte suma de 1.000 euro pentru persoana singur6, respective suma de
2.500 euro pentru familie

NOTA: DeJinerea unuia dintre bunurile menfionate conduce la excluderea acordarii ai.rtorului pentru
incdlzirea locuinlei


