
AJUToRUL pENTnu iTcALZTREA LocurNTEr
iro spzoNUL RECE NoTEMBRTE 2021- MARTtE z0zz

-,cf n-egii nr" 2261202n privimd stabilinea mf,suninon de pnotec{ie socf,alfi pemtnur

c'omsurmatorul vulmenabifl de eueengie completat5 de HG mn" 1073/04.I0"202fl-

incepdnd CIu data de l8 octormbrie 2021 se pot depune la Primdria Fiscu,
Compartiment Asistenld Socia[d, cererile Ei declaraliile pe propria rdspundere insoqite de
documentele privind cotnponenta, veniturile Ei bunurile solicitarrtilor (terenuri, locuinle,
maqini)"

[-a inceputul sezonului rece noiembrie 2021- martie 2022, termenul limith de
depunere a cererilor qi declaraliilor pe propria rdspundere pentru acordarea a.iutorului de
incdlzire a locuinfei este pAnS la20"ll.2A2l.
Dupa aceastd datd stabilirea dreptului se va face astfel:
a)incepdnd cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pAnh la data de
20 ale lunii respective.
b)incepdnd cu luna urmdtoare pentru cei care au depus documentele dupd data de 20 ale
lunii respective.

ACTE I\ECESARE
-cerere si declarafie pe propria rdspundere (de la primarie);
- CVtsI pentru membrii familiei peste 14 ani;
-certificate nastere pentru copii sub tr 4 am;
-ceftificat de cSsdtorie/deces/Hotar6re Judecitoreascb de divor!, plasament, etc;
-act proprietate/contract inchiriere/comodat, etc;
-adeverinla de venit (inclusiv bonuri de masd), cupon pensie/qomaj/indernniza{ie creqtere
copil, etc- luna anterioard depunerii cel'erii;
-adeverinla de venit de la Anaf ( se elibereazd de la primdrie);
-adeverinla de rol privind oomponenla familiei qi terenul definut (se elibereazd de la
primarie);
-carte de identitate autoturism/motocicletd (pentru cei care de!in);
-ultima facturd de energie electricS- pentru acordarea suplimentului de energie
electricd(doar in cazul proprietarilor de locuin!5);
-dosar cu qinS;

Conform art. 7 alin. (2) din lege ,rvenitul mediu net lunar p6ni Ia care se acordi
ajutorul pentru incilzire este de 1.386 lei/persoani, in cazul familiei, qi de 2.053 lei, in
cazul persoanei singu re.

Programul de depunere a cererilor este urmitorul:
LUNI-JOI orele 09.00-13.00

Primar,
vrad.,rffiu



Anexa nr.3

Anexa nr.4

la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII

AJUTORULU SOCIAL $I
A AJUTORULUI PENTRU INCAT,ZIREA LOCUINTEI

Depozite bancare
I I Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Supiafele de teren, animale qi pisiri a ciror valoare neti de produc{ie anuali
1 depiegte suma de 1.000 euro pentru persoana singur[, respectiv suma de 2.500

euro pentru familie

NOTA:Definerea unuia dintre bunurile menfionate conduce la excluderea acordtrrii

ajutorului social gi a ajutorului pentru incilzirea locuin{ei

Bunuri imobile

1
Clidiri sau alte spafii locative in afara locuinfei de domiciliu pi a anexelor

gospodlrepti

) Terenuri de imprejmuire a locuin{ei gi curtea aferentl gi alte terenuri intravilane
care deptrpesc 1.000 mp ln zona urban[ gi 2.000 mp tn zona ruraltr

Bunuri mobile"

I

Autoturisrn/autoturisme gi/sau motocicleti/motociclete cu o vechime mai micl de

10 ani cu excep{ia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate

transportului acestora sau persoanelor dependente precum 9i pentru uzul
persoanelor aflate ln zone greu accesibile

, Mai mult de un autoturism/motocicleti cu o vechime mai mare de 10 ani

3
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice lbl cu sau ftrri remorci, rulote,

autobuze, microbuze

4 $alupe, birci cu motor, scutere de ap[, iahturi, cu excepfia blrcilor necesare

pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervafia Biosferei "Delta Dunirii"
5 Utilaje agricole: tractor, combintr autopropulsatl
6 Utilaje de prelucrare agricolI: presd de ulei, moar[ de cereale

7
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acfionate

hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate in stare de funcfionare



Limita maximi a veniturilor pdn5 la care o persoani poate beneficia de

ajutoare pentru incdlzire este de 1.386 de lei de persoandincazttl familiilor 9i

2.053 de lei in cazul persoanelor singure.

Ajutor pentru incilzire in funcfie de venitul mediu net lunar

Ajutorul pentru incdlzire se acordd in func[ie de venitul mediu net lunar pe

membru de familie sau al persoanei singure:

- in proporlie de l00o/o din valoarea de referintd, dar nu mai mult decdt

,orr,.r-ul facturat, in situalia in care venitul mediu net lunar pe membru de

familie sau al persoanei singure este de pffni la 200 lei;

- in propo(ie de g0o ,in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de

familie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei 9i 320 lei;

- in proporlie de 8Oo/o,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 32011 lei 9i 440 lei;

- in proporlie de 70oh,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 44011 lei 9i 560 lei;

- in proporlie de 600/o,in situa{ia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 560,1 lei pi 680 lei;

- in proporlie de 50o/o,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

famijie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 680,1 lei 9i 920 lei;

- in propo$e de 40oh,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie 
- 
sau al persoanei singure este cuprins intre 92011 lei 9i 1040 lei;

- in proporfie de-30o/o,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie^sau al persoanei singure este cuprins intre 104011 lei pi 1160 lei;

- in propo4ie de z}oh,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

famiiie sau al persoanei singure este cuprins intre 1160,1 lei 9i 1280 lei;

- in propo4ie de l}o/o,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de

familie este cuprins intre 1280,1 lei 9i 1386 lei;

- in propo(ie de l0o/o-, in situalia in care venitul net mediu lunar al persoanei

singure este cuprins intre 128011 lei qi 2053 lei


