
HOTARARE Nr. 1.073 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

 Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie 
 sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 

  
  
 
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 39 
alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie 
sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, 
  
   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
  
   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, prevazute in anexa nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga 
Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, anexele nr. 1 
si 1a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
50/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 
ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
inlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 
   Art. 4. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2021. 

PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CITU 

  
  

                  Contrasemneaza: 
                   Ministrul muncii si protectiei sociale, 

                  Raluca Turcan 
                 Ministrul dezvoltarii,  

                     lucrarilor publice si administratiei, 
                   Cseke Attila Zoltán 
                    Ministrul energiei, 

                     Virgil-Daniel Popescu 
                      Ministrul finantelor, 

                    Dan Vilceanu 
  
   Bucuresti, 4 octombrie 2021. 
   Nr. 1.073. 

  
ANEXA Nr. 1 

doc:1030000102/99#108
doc:1210022602/1
doc:1210022602/1
doc:1110092003/2
doc:1110007003/18
doc:1010041602/1
doc:1110005003/2
doc:1110005003/2


 
NORME METODOLOGICE 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021  
privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru  

consumatorul vulnerabil de energie 
  
  

Capitolul I 
Dispozitii generale privind acordarea ajutorului  

pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie 
  
  
  
   Art. 1. - Consumatorii vulnerabili de energie beneficiaza pe perioada 
sezonului rece de ajutoarele pentru incalzire prevazute la art. 6 alin. (2) 
si de suplimentul pentru energie prevazut la art. 25 din Legea nr. 226/2021 
privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul 
vulnerabil de energie, denumita in continuare lege, pentru acoperirea 
integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea 
locuintei. 
   Art. 2. - (1) Ajutoarele pentru incalzire si suplimentul pentru energie 
prevazute la art. 1 se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria 
raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si 
bunurile mobile si imobile detinute. 
   (2) Pentru ajutoarele pentru incalzire prevazute la art. 6 alin. (2) lit. 
a) din lege, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt 
transmise de catre primarii furnizorilor, iar pentru ajutoarele prevazute la 
art. 6 alin. (2) lit. b)-d), precum si pentru suplimentul de energie, 
formularele de cerere si declaratie sunt puse la dispozitia solicitantilor 
direct de catre primarii. 
   (3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) transmit formularele titularilor de 
contract, si anume consumatorilor individuali si asociatiilor de 
proprietari/locatari. 
   (4) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere prevazut la 
art. 14 alin. (2) din lege va fi pus la dispozitia solicitantilor si in 
format electronic, pe site-ul autoritatii administratiei publice locale, 
precum si pe site-urile agentiilor judetene pentru plati si inspectie 
sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii 
teritoriale. 
   (5) Pentru solicitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 
suplimentului pentru energie, autoritatile administratiei publice locale vor 
asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere 
si declaratie pe propria raspundere. 
   (6) In situatia in care solicitantul este beneficiar de ajutor social 
potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si/sau de alocatie pentru sustinerea 
familiei potrivit prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru 
sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si solicita unul dintre ajutoarele prevazute la art. 1, acesta completeaza 
formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1a) 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. 
   (7) In situatia prevazuta la alin. (6), la stabilirea dreptului la 
ajutoarele prevazute la art. 1 se iau in considerare documentele doveditoare 
privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia care au fost 
deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social si/sau la alocatia 
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pentru sustinerea familiei. 
   Art. 3. - (1) Pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzire si a 
suplimentului pentru energie prevazute la art. 1, consumatorii vulnerabili de 
energie depun individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari 
cererile si declaratiile pe propria raspundere, prevazute la art. 2, la 
primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului 
municipiului Bucuresti in a carei/carui raza teritoriala se afla locuinta de 
domiciliu sau de resedinta, denumita in continuare locuinta. 
   (2) Cererile si declaratiile pe propria raspundere pot fi depuse letric 
sau, in situatia in care autoritatile administratiei publice locale au 
dezvoltate sisteme electronice de primire si prelucrare a solicitarilor de 
acordare a drepturilor, cererile si declaratiile pe propria raspundere, 
precum si documentele doveditoare pot fi transmise electronic de catre 
solicitanti, prin posta electronica sau alte mijloace puse la dispozitie de 
autoritatea administratiei publice locale. 
   Art. 4. - (1) Ajutoarele pentru incalzire si suplimentul pentru energie 
prevazute la art. 1 se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure, prin compensarea procentuala a 
cheltuielilor de incalzire, aplicata la valorile de referinta prevazute la 
art. 7 alin. (3) si (4) din lege, in limitele stabilite la art. 7 alin. (1) 
din lege. 
   (2) Venitul mediu net lunar pe membru de familie si, dupa caz, al 
persoanei singure este cel definit la art. 3 alin. (1) lit. n) din lege. 
   (3) In situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sau de 
persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului mediu 
net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru 
care au fost acordate. 
   (4) In cererea si declaratia pe propria raspundere solicitantul ajutorului 
pentru incalzire si al suplimentului pentru energie prevazute la art. 1 are 
obligatia de a mentiona componenta familiei, veniturile realizate, elementele 
de identificare a furnizorului, codul de client si locul de consum, bunurile 
aflate in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de 
detinere, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii 
ajutorului pentru incalzirea locuintei. Persoanele care solicita ajutorul 
pentru energie termica au obligatia de a completa numarul de camere ale 
locuintei. 
   (5) Lista prevazuta la alin. (4) este prevazuta in anexa nr. 4 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. 
   Art. 5. - (1) Pe baza datelor cuprinse in cererea si declaratia pe propria 
raspundere, a actelor doveditoare, precum si a informatiilor sau, dupa caz, a 
documentelor obtinute potrivit art. 14 alin. (5) din lege, primarul 
stabileste dreptul la ajutoarele pentru incalzire si la suplimentul pentru 
energie prevazute la art. 1, prin dispozitie scrisa. Dispozitia se emite 
potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din lege. In cazul in care prin 
aceeasi dispozitie se stabilesc drepturi pentru mai multe persoane, acestea 
se cuprind intr-un tabel in anexa la dispozitia respectiva. 
   (2) In cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrica, 
primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la 
domiciliul sau resedinta titularului ajutorului, pentru verificarea 
sistemului de incalzire utilizat, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. 
(7) din lege. 
   (3) Ancheta sociala se realizeaza de catre serviciul public de asistenta 
sociala organizat potrivit art. 113 din Legea asistentei sociale nr. 
292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea 
termenului prevazut la art. 14 alin. (7) din lege. Modelul anchetei sociale 
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este cel prevazut in anexa nr. 2 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. 
   (4) Pe masura ce se dezvolta protocoale de transfer de date si capacitatea 
tehnica de comunicare a datelor intre institutii in format electronic, 
documentele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor 
acesteia vor putea fi preluate de catre serviciul public de asistenta sociala 
direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, responsabila de 
colectarea si gestionarea lor, daca acestea poarta o semnatura electronica 
extinsa, cu acordul beneficiarului dreptului prevazut de lege. Lista 
documentelor va fi adusa la cunostinta solicitantilor prin afisare la sediul 
primariei si prin afisare pe pagina de internet a acesteia. Transferul de 
date se realizeaza cu respectarea Regulamentului UE nr. 2016/679 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) . 
   (5) In functie de tipul ajutorului acordat, dispozitia primarului se emite 
in conditiile art. 17 alin. (5) si (6) din lege. 
   (6) Pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de 
acordare a ajutoarelor prevazute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, 
dispozitia prevazuta la alin. (1) se emite pentru perioada ramasa pana la 
sfarsitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (8) din 
lege. 
   (7) Pentru familiile si persoanele singure care nu indeplinesc conditiile 
de acordare a ajutoarelor prevazute la art. 1, primarii comunica 
solicitantilor dispozitia motivata privind respingerea cererii. 
   (8) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) si (5) se comunica 
titularilor ajutoarelor prevazute la art. 1, in termen de maximum 5 zile de 
la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociatiile 
de proprietari/locatari. Prealabil comunicarii catre persoanele carora se 
adreseaza, dispozitiile respective se comunica prefectului, potrivit 
prevederilor art. 199 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Comunicarea dispozitiilor se poate face de pe adresa oficiala de posta 
electronica a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
   (9) In aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (4) din lege, principalele 
documentele solicitate de primar sunt urmatoarele: 
   a) copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale 
membrilor de familie; 
   b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei 
electrice/gazelor naturale; 
   c) copie dupa documentul care atesta calitatea in care detine locuinta, 
daca persoana singura nu este inregistrata in evidentele primariei; 
   d) copii ale documentelor care atesta veniturile realizate. 
   (10) Pentru obtinerea informatiilor privind veniturile realizate de 
persoana singura sau membrii familiei, autoritatea administratiei publice 
locale poate incheia protocoale cu alte autoritati sau institutii, cu 
respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016. 
   Art. 6. - (1) In cazul modificarilor prevazute la art. 19 alin. (1) din 
lege, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaratii pe 
propria raspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din lege. 
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii emit noi dispozitii pe 
care le transmit titularilor ajutoarelor prevazute la art. 1 in termen de 5 
zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din lege. 
   Art. 7. - (1) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) si (4) din lege, 
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primarii au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale, furnizorilor de 
energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrica si 
asociatiilor de proprietari/locatari situatiile centralizatoare cuprinzand in 
mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevazute la art. 1, numarul 
dispozitiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de 
familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 7 din lege, 
precum si denumirea si datele de identificare ale furnizorului, respectiv 
codul clientului, in scris si in format electronic, intocmite potrivit 
modelelor prevazute in anexele nr. 1-3. 
   (2) Situatiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu 
beneficiarii care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru 
incalzire pe parcursul sezonului rece. 
   Art. 8. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, in baza art. 9 
alin. (1) din lege, pot acorda din bugetele proprii ajutoare dupa cum 
urmeaza: 
   a) ajutoare pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte nu 
se incadreaza in definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege; 
   b) ajutoare pentru acoperirea integrala sau partiala a coteiparti din 
cheltuielile cu energia termica consumata pentru incalzirea spatiilor aflate 
in proprietate indiviza, pentru familiile si persoanele singure aflate in 
situatia prevazuta la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de 
alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
   c) sprijin prin programe de certificare si audit energetic al cladirilor 
cu destinatie de locuinte pentru consumatorii vulnerabili, potrivit Legii nr. 
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata. 
   (2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale acorda 
din bugetele locale ajutoarele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), 
cuantumul acestora va fi cuprins in factura transmisa de furnizor 
beneficiarului. 
  

Capitolul II 
Stabilirea si plata ajutorului pentru incalzirea locuintei 

  
Sectiunea 1 

Ajutorul pentru energie termica 
  
   Art. 9. - Ajutorul pentru energie termica se acorda prin compensarea 
procentuala a valorii efective a facturii la energie termica, in conditiile 
art. 7 alin. (1) si (5) din lege, numai pentru energia termica consumata in 
scopul incalzirii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul 
prepararii apei calde menajere. 
   Art. 10. - Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din lege, cuantumul 
efectiv al ajutorului pentru energie termica se calculeaza lunar de catre 
furnizor, dupa cum urmeaza: 
Ajutor efectiv = Cps x Cid x PL, 
unde: 
   – Cps reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 7 din lege din 
bugetul de stat; 
   – Cid reprezinta consumul defalcat de asociatia de proprietari/locatari pe 
consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termica, 
respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, 
masurat in gigacalorii; 
   – PL reprezinta pretul local pentru populatie pentru energia termica 
furnizata si facturata populatiei prin sisteme de alimentare centralizata cu 
energie termica, aprobat prin hotarare a autoritatii administratiei publice 
locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, in conformitate 
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cu prevederile legale. 
   Art. 11. - (1) Ajutorul pentru energie termica calculat potrivit art. 10 
nu poate depasi, pe toata perioada sezonului rece, ajutorul lunar stabilit de 
catre primar in conditiile art. 7 alin. (1)-(3) din lege. 
   (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculeaza astfel: 
   Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL, 
   unde: 
   – Cps reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 7 alin. (1) din 
lege din bugetul de stat; 
   – CLmed reprezinta consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament, 
prevazut in anexa nr. 1 la lege si in functie de zona de temperatura, 
prevazuta in anexa nr. 2 la lege; 
   – PL reprezinta pretul local pentru populatie pentru energia termica 
furnizata si facturata populatiei prin sisteme de alimentare centralizata cu 
energie termica, aprobat prin hotarare a autoritatii administratiei publice 
locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, in conformitate 
cu prevederile legale. 
   Art. 12. - (1) Lunar, in termenul prevazut la art. 20 alin. (1) din lege, 
reprezentantul furnizorului de energie termica impreuna cu reprezentantul 
asociatiei de proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de 
energie termica. 
   (2) Prin consumul general de energie termica prevazut la alin. (1) se 
intelege consumul contorizat la data citirii ce urmeaza sa fie facturat. 
   (3) In situatia in care la bransamentul unde se realizeaza citirea sunt 
racordati mai multi titulari de contract, defalcarea consumului general de 
energie termica se face potrivit Hotararii Guvernului nr. 348/1993 privind 
contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si 
agenti economici. 
   (4) La stabilirea consumului general de energie termica prevazut la alin. 
(1) se incheie un proces-verbal constatator, al carui model este prevazut in 
anexa nr. 4. 
   (5) In situatia asociatiilor de proprietari/locatari in care exista 
modalitatea de stabilire a consumului de energie termica furnizata in sistem 
centralizat pe baza de repartitoare montate de prestatorii autorizati de 
catre autoritatile de reglementare, citirea si repartizarea consumului 
general de energie termica pe consumatori individuali se vor realiza pe baza 
unor contracte incheiate, in conditiile Legii nr. 196/2018 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si 
administrarea condominiilor, cu modificarile ulterioare, de asociatiile de 
proprietari/locatari cu acesti prestatori, cu respectarea termenelor 
prevazute de lege. 
   Art. 13. - (1) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal prevazut la 
art. 12 alin. (4), asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general 
de energie termica pe consumatori individuali. 
   (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termica pe 
consumatori individuali se realizeaza in conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al 
secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica 
Locala, nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind 
contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si 
agenti economici. 
   (3) Atat consumul general de energie termica, cat si cel defalcat pe 
consumatori individuali vor fi determinate in gigacalorii. 
   (4) In termenul prevazut la art. 20 alin. (4) din lege, asociatia de 
proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termica situatia 
centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de 
ajutor pentru incalzirea locuintei. 
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   (5) Situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate de asociatia 
de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu energie termica se intocmeste potrivit modelului prevazut in 
anexa nr. 5. 
   Art. 14. - Pe baza consumului defalcat prevazut la art. 13, furnizorul 
calculeaza cuantumul ajutorului pentru energie termica astfel: 
   a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 10, 
daca valoarea acestuia este mai mica sau egala cu cuantumul ajutorului maxim 
stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2); 
   b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 11 alin. (2), daca 
valoarea ajutorului efectiv este mai mare decat cuantumul ajutorului stabilit 
de primar. 
   Art. 15. - (1) Furnizorii de energie termica in sistem centralizat 
transmit lunar asociatiilor de proprietari/locatari, precum si consumatorilor 
vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentand consumul 
de energie termica, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) si (4) din lege, 
in care se evidentiaza ajutorul pentru energie termica calculat in conditiile 
art. 14. 
   (2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de energie 
termica intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului 
pentru energie termica si cuantumul acestuia pentru perioada de referinta, 
potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. 
   Art. 16. - (1) Borderoul centralizator prevazut la art. 15 alin. (2) 
reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se 
transmite primarilor pentru certificare. 
   (2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un 
exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori 
sumele reprezentand ajutoarele pentru energie termica. Unul dintre celelalte 
doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite 
furnizorului. 
    

 
Sectiunea a 2-a 

Ajutorul pentru gaze naturale 
  
   Art. 17. - In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) si (4) din lege, 
primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de 
proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare 
privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie si cuantumul 
ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit in conditiile art. 7 din lege, in 
scris si in format electronic. 
   Art. 18. - (1) Lunar, pana la data de 3 a lunii, reprezentantul 
furnizorului de gaze naturale impreuna cu reprezentantul asociatiei de 
proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de gaze naturale, 
acesta fiind cel stabilit in baza indexului contorului. 
   (2) Prin consumul general de gaze naturale prevazut la alin. (1) se 
intelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmeaza sa fie emisa 
factura. 
   (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevazut la alin. 
(1) se incheie un proces-verbal constatator, al carui model este prevazut in 
anexa nr. 7. 
   Art. 19. - (1) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal prevazut la 
art. 18 alin. (3), asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general 
de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru 
gaze naturale. 
   (2) In termenul prevazut la art. 20 alin. (4) din lege, asociatia de 
proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situatia 



centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de 
ajutor pentru gaze naturale. 
   (3) Situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate de asociatia 
de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se 
intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8. 
   (4) Pe baza consumului defalcat prevazut la alin. (1), furnizorul 
stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa cum urmeaza: 
   a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a 
primarului, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel; 
   b) la valoarea consumului, daca acesta este mai mic decat cuantumul 
ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului. 
   (5) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre 
furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi 
pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit 
potrivit prevederilor alin. (4), insumat pe aceasta perioada, nu poate depasi 
cuantumul insumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispozitia 
primarului pentru aceeasi perioada. 
   Art. 20. - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociatiilor de 
proprietari/locatari, precum si consumatorilor vulnerabili titulari de 
contracte individuale factura reprezentand consumul de gaze naturale, cu 
respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din lege, in care se 
evidentiaza ajutorul pentru gaze naturale calculat in conditiile art. 19 
alin. (4) si (5). 
   (2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale 
intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru 
gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevazut 
in anexa nr. 9. 
   Art. 21. - (1) Borderoul centralizator prevazut la art. 20 alin. (2) 
reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se 
transmite primarilor pentru certificare. 
   (2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un 
exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori 
sumele reprezentand ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte 
doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite 
furnizorului. 
    
  

Sectiunea a 3-a 
Ajutorul pentru energie electrica 

  
   Art. 22. - (1) Pentru acordarea ajutorului pentru energie electrica 
primarii au obligatia de a transmite furnizorilor si agentiilor teritoriale 
situatia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de 
familie si cuantumul ajutoarelor pentru energie electrica stabilit in 
conditiile art. 7 alin. (1) si alin. (3) lit. b) din lege. 
   (2) Lunar, pana la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de 
energie electrica impreuna cu reprezentantul asociatiei de 
proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de energie 
electrica, acesta fiind cel stabilit in baza indexului contorului. 
   (3) Prin consumul general de energie electrica prevazut la alin. (2) se 
intelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmeaza sa fie emisa 
factura. 
   (4) La stabilirea consumului general de energie electrica prevazut la 
alin. (2) se incheie un proces-verbal constatator, al carui model este 
prevazut in anexa nr. 10. 
   (5) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal prevazut la alin. (4), 
asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general de energie 



electrica pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie 
electrica. 
   (6) In termenul prevazut la art. 20 alin. (4) din lege, asociatia de 
proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie electrica situatia 
centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de 
ajutor pentru energie electrica. 
   (7) Situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate de asociatia 
de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie electrica 
se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11. 
   Art. 23. - (1) Pe baza consumului defalcat prevazut la art. 22 alin. (7), 
furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa cum urmeaza: 
   a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a 
primarului, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel; 
   b) la valoarea consumului, daca acesta este mai mic decat cuantumul 
ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului. 
   (2) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre 
furnizorul de energie electrica conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi 
pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit 
potrivit prevederilor alin. (1), insumat pe aceasta perioada, nu poate depasi 
cuantumul insumat al ajutorului pentru energie electrica stabilit prin 
dispozitia primarului pentru aceeasi perioada. 
   Art. 24. - (1) Furnizorii de energie electrica transmit consumatorilor 
vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura 
reprezentand consumul de energie electrica, cu respectarea prevederilor art. 
23 alin. (4) din lege, in care se evidentiaza ajutorul pentru energie 
electrica calculat in conditiile art. 23. 
   (2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de energie 
electrica intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii 
ajutorului pentru energie electrica si cuantumul efectiv al acestuia, 
potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12. 
   Art. 25. - (1) Borderoul centralizator prevazut la art. 24 alin. (2) 
reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se 
transmite primarilor pentru certificare. 
   (2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un 
exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori 
sumele reprezentand ajutoarele pentru energie electrica. Unul dintre 
celelalte doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite 
furnizorului. 
  
  

Sectiunea a 4-a 
Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri 

  
  
   Art. 26. - (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau 
petrolieri se realizeaza diferentiat, in raport cu venitul mediu net lunar pe 
membru de familie, respectiv al persoanei singure, in conditiile prevazute la 
art. 7 alin. (1) si alin. (3) lit. c) din lege. 
   (2) Pe baza dispozitiilor prevazute la art. 5 alin. (1), serviciul public 
de asistenta sociala intocmeste lunar situatia centralizatoare cuprinzand 
beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul aferent, 
potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13. 
   (3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2) se transmite 
agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna 
anterioara. 
   (4) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2) constituie document de 
plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte 



vicii de forma sau de fond. 
   (5) Plata se va efectua direct titularului de catre primaria in a carei 
raza teritoriala are locuinta, din sumele transferate de la bugetul de stat 
cu aceasta destinatie de agentiile teritoriale, in baza situatiei 
centralizatoare prevazute la alin. (2). 
   Art. 27 - In situatia in care in aceeasi gospodarie locuiesc atat familii 
sau persoane singure beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare, cat si familii sau persoane 
singure ale caror venituri se incadreaza in limitele prevazute la art. 7 
alin. (1) din lege, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se 
acorda separat pentru fiecare familie sau persoana singura din gospodarie. 
  
  

Sectiunea a 5-a 
Suplimentul pentru energie 

  
  
   Art. 28. - (1) Suplimentul pentru energie se acorda lunar tuturor 
beneficiarilor ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si familiilor 
sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru 
incalzire, dar care se incadreaza in limitele de venituri prevazute la art. 7 
alin. (2) din lege. 
   (2) Suplimentul pentru energie se acorda cumulat in functie de sursele de 
furnizare a energiei utilizate in locuinta. In situatia in care singura sursa 
de energie utilizata este energia electrica, cuantumul suplimentului este cel 
prevazut la art. 25 alin. (5) din lege. 
   (3) Suplimentul pentru energie se acorda pe baza de cerere si declaratie 
pe propria raspundere, al carui model este cel prevazut la art. 2 alin. (5) 
si (6), si se poate solicita fie impreuna cu ajutorul pentru incalzire, fie 
separat, pe parcursul anului. 
   (4) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabileste prin dispozitia 
primarului in conditiile art. 26 alin. (2) din lege. In situatia in care 
suplimentul pentru energie se solicita odata cu ajutorul pentru incalzire, 
dispozitia primarului va contine ambele drepturi. 
   (5) Cuantumul suplimentului pentru energie se stabileste cumulat pentru 
toate sursele de energie utilizate, potrivit urmatorului exemplu: 
   Exemplu: o familie cu 5 membri si venituri de 199 lei/persoana care 
utilizeaza pentru incalzire energie termica in sistem centralizat, pentru 
iluminat si aparate electrocasnice utilizeaza energie electrica si pentru 
prepararea hranei utilizeaza gazele naturale 
   Aceasta familie va beneficia de: 
   a) ajutor pentru incalzire cu energie termica calculat potrivit 
prevederilor art. 10 si 11; 
   b) supliment pentru energie termica in cuantumul prevazut la art. 25 alin. 
(1) lit. c) si alin. (2) lit. a) din lege; 
   c) supliment pentru gaze naturale in cuantumul prevazut la art. 25 alin. 
(1) lit. b) si alin. (2) lit. a) din lege; 
   d) supliment pentru energie electrica in cuantumul prevazut la art. 25 
alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a) din lege. 
   Art. 29. - (1) Pentru acordarea suplimentului pentru energie, serviciul 
public de asistenta sociala condus de primar sau, dupa caz, persoana cu 
atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al 
primarului intocmeste lunar situatiile centralizatoare cuprinzand 
beneficiarii acestui drept, pe surse de energie, al caror model este prevazut 
in anexele nr. 14-17. 
   (2) Situatia centralizatoare se aproba de catre primar si se transmite 
agentiei teritoriale, iar in cazul suplimentului prevazut la art. 25 alin. 



(1) lit. a)-c) si alin. (5) din lege, si furnizorilor. 
   Art. 30. - (1) Factura reprezentand contravaloarea consumului de energie 
termica, gaze naturale sau energie electrica emisa atat in perioada sezonului 
rece, cat si in celelalte luni ale anului va contine si suma reprezentand 
suplimentul pentru energie, care se scade din aceasta. 
   (2) Pentru plata suplimentului de energie furnizorii de energie termica in 
sistem centralizat, gaze naturale si energie electrica intocmesc borderouri 
de plata cu beneficiarii suplimentului, al caror model este prevazut in 
anexele nr. 18-20. 
   (3) Suplimentul pentru energie se acorda in cuantumul prevazut la art. 25 
din lege, pe tot parcursul anului, si se plateste astfel: 
   a) direct furnizorului, in cazul suplimentului prevazut la art. 25 alin. 
(1) lit. a)-c); 
   b) direct titularului, in cazul suplimentului prevazut la art. 25 alin. 
(1) lit. d), de catre primaria de domiciliu, din sumele transferate de la 
bugetul de stat cu aceasta destinatie de agentiile teritoriale, in baza 
borderoului de plata cu beneficiarii suplimentului, al carui model este 
prevazut in anexa nr. 17. 
  
  

Capitolul III 
Dispozitii tranzitorii si finale 

  
  
   Art. 31. - (1) Agentiile teritoriale, pe baza borderourilor prevazute la 
art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) si art. 30 alin. (2), 
solicita Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala creditele 
bugetare corespunzatoare ajutoarelor pentru incalzire si suplimentului pentru 
energie suportate din bugetul de stat. Borderourile se transmit atat in 
format letric, cat si in format electronic. 
   (2) Lunar, pe baza solicitarilor de credite bugetare transmise de 
agentiile teritoriale, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala 
transmite Ministerului Muncii si Protectiei Sociale necesarul de credite 
bugetare centralizat la nivelul intregii tari. 
   (3) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite lunar Ministerului 
Finantelor documentatia pentru deschiderea de credite bugetare. 
   (4) In baza creditelor bugetare deschise, agentiile teritoriale vireaza 
sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei, in 
conditiile art. 31 din lege. 
   Art. 32. - In aplicarea prevederilor art. 34 din lege, primarii transmit, 
la inceputul sezonului rece, in luna decembrie a fiecarui an si la sfarsitul 
acestuia, respectiv in luna aprilie a fiecarui an, precum si la solicitarea 
agentiilor teritoriale, rapoarte statistice privind acordarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 21 si 
22. In cazul suplimentului pentru energie, rapoartele statistice se transmit 
trimestrial si se intocmesc potrivit modeleului prevazut in anexele nr. 23 si 
24. 
   Art. 33. - Pe baza rapoartelor statistice prevazute la art. 32, agentiile 
teritoriale intocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al 
municipiului Bucuresti, pe care il transmit Agentiei Nationale pentru Plati 
si Inspectie Sociala. Raportul statistic centralizat la nivelul intregii tari 
se transmite Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, lunar pana la data de 
15 a lunii urmatoare celei in care s-a transmis raportul prevazut la art. 32. 
   Art. 34. - In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii 
si Protectiei Sociale poate emite precizari sau instructiuni aprobate prin 
ordin al ministrului muncii si protectiei sociale care se publica in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 



   Art. 35. - (1) Pentru asigurarea aplicarii prevederilor Ordinului 
ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si 
egalitatii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea platii unor 
drepturi de natura sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
furnizorii de energie termica si gaze naturale transmit lunar agentiei 
teritoriale, odata cu borderourile prevazute la art. 15 alin. (2), art. 20 
alin. (2), art. 24 alin. (2) si art. 30 alin. (2), situatia cu titularii de 
ajutor pentru incalzirea locuintei, in evidenta, si pentru care se solicita 
decontarea sumelor. 
   (2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste potrivit modelului 
prevazut in anexa nr. 25 si se transmite in formatul electronic agreat cu 
agentiile teritoriale. 
   Art. 36. - In aplicarea prevederilor art. 33 alin. (7) din lege, ancheta 
sociala se efectueaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 din 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. 
   Art. 37. - In aplicarea art. 33 alin. (3) si (4) din lege, recuperarea 
sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzire si/sau 
supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al 
agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, avand la baza 
dispozitia primarului, in care se indica suma datorata si motivul 
constituirii debitului. 
   Art. 38. - Anexele nr. 1-25 fac parte integranta din prezentele norme 
metodologice. 
  
  

ANEXA Nr. 1 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti .................. 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti 
................ 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru energie termica 

luna ..../anul ... 
 
 

 

Nr. 
crt. Titular CNP Adresa 

Nr. 
membri 
in 
familie 

Cod 
furnizor/ 
client 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Valoare 
maxima 
ajutor 

Numar 
dispozitie 
primar 

Nivel 
compensare 
(%) 

Cuantum 
maxim 
ajutor 
(lei) 
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   Primar, 
   ........................ 
  
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 2 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti ................ 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ............. 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale 

luna .........../anul ..... 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Titular CNP Adresa 
Cod 
furnizor/ 
client 

CLC 

Nr. 
membri 
in 
familie 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Numar 
dispozitie 
primar 

Nivel 
compensare 
(%) 

Cuantum 
maxim 
ajutor 
(lei) 

                                                                                                                                    
TOTAL  

  
  
   Primar, 
   ....................... 
  
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 3 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti ............ 
   (codul, denumirea) 



   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ............. 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru energie electrica 

luna ........../an .......... 
 
 

  
 

Nr. 
crt. Titular CNP Adresa 

Cod 
furnizor/ 
client 

CLC 

Nr. 
membri 
in 
familie 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Numar 
dispozitie 
primar 

Nivel 
compensare 
(%) 

Cuantum 
maxim 
ajutor 
(lei) 

                                                                                                                                    
TOTAL  

  
  
   Primar, 
   .................. 
  
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 4 
la normele metodologice 

  
  

PROCES-VERBAL CONSTATATOR 
incheiat astazi, data ................... 

  
  
   Intre 
   1. Furnizorul de energie termica furnizata in sistem centralizat 
..........., reprezentat prin doamna/domnul ............, in calitate de 
............... 
   si 
   2. Asociatia de proprietari/locatari ............., reprezentata prin 
doamna/domnul ........, in calitate de ......, am procedat la determinarea 
consumului general de energie termica aferent lunii ............, inregistrat 
de aparatul de masura instalat la nivelul bransamentului imobilului din 
localitatea ......, str. ....... nr. ....., in cantitate de ............ 
    
   Reprezentant furnizor, 
   Reprezentant 
   asociatie proprietari/Locatari 



   L.S. 
   L.S. 
  
   Luat la cunostinta1: 
   Manager energetic 
   Numele, prenumele: ............... 
   Semnatura ............ 
   Data: ................ 
 ___________ 
   1 Valabil numai in situatia in care exista manager energetic pentru 
localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014. 
  
  

ANEXA Nr. 5 
la normele metodologice 

  
  

SITUATIA 
cuprinzand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari  

pe beneficiarii ajutorului pentru energie termica 
  
  
  
   Perioada de consum ................ 
   Denumirea titularului de contract ..................... 
   Adresa titularului de contract ........................ 
   Codul titularului de contract ......................... 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
apt. 

Nr. 
camere 

Beneficiar 
ajutor CNP 

Numar 
dispozitie 
primar 

Valoare ajutor 
maxim stabilit prin 
dispozitie a 
primarului 

Consum defalcat 
pe apartamente 
(Gcal) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

. 

. 

. 

. 

       

TOTAL:  

  
  
   Valorile din coloana 7 reprezinta consumul de energie termica pentru 
incalzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit in baza 
procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. 
  
  
   Reprezentant titular de contract, 
   Numele si prenumele ................ 
   Data si semnatura .................. 
   Stampila (dupa caz) ................ 
  
   Preluat de furnizor, 
   Numele si prenumele ................ 
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   Functia ............................ 
   Data si semnatura .................. 
  
  
   NOTA: 
   Se intocmeste in 2 exemplare, din care unul se preda furnizorului sub 
semnatura de primire. 
  
  

ANEXA Nr. 6 
la normele metodologice 

  
  

BORDEROU CENTRALIZATOR 
cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru energie termica  

si cuantumul acestuia pentru perioada ............. 
  
   CERTIFICARE PRIMAR 
   Denumirea furnizorului ........................... 
   Adresa furnizorului .............................. 
   Anexa la Factura nr. .../....... 
   Denumirea titularului de contract ...................., adresa titularului 
de contract .........................., codul titularului de contract 
............... 
 
 
 

Nr. 
crt
. 

Nr. 
apt
. 

Nr. 
dispozit
ie 
primar 

Benefici
ar 
ajutor 

CN
P 

Compensar
e (%) Consum 

repartizat 
de 
asociatia 
de 
proprietar
i/ 
locatari 

Pretul 
energiei 
termice 
facturat
e 
populati
ei 

Valoar
e 
ajutor 
efecti
v 

Valoare 
ajutor 
maxim 
stabilit 
prin 
dispozit
ia 
primarul
ui 

Cuantum 
ajutor 
incalzir
e 

Suma de 
plata 
pentru 
beneficiar
ul 
ajutorului 
pentru 
incalzire 

Buge
t de 
stat 

Buge
t 
loca
l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 = (5 
+ 6) x 
7 x 8 

10 
11 = 
min. (9, 
10) 

12 = (7 x 
8) – 11 

.             

.             

.             

TOTAL:       

  
  
   NOTA: 
   Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei nu poate depasi 
valoarea maxima stabilita prin dispozitie a primarului in conditiile Legii 
nr. 226/2021. 
  
  
   Semnatura si stampila furnizor, 
   ................... 
  
  

doc:1210022602/1


   Situatia se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se 
transmite agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite 
furnizorului. 
  
  

ANEXA Nr. 7 
la normele metodologice 

  
  
  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, data ............... 

  
  
  
   Intre 
   1. Furnizorul de gaze naturale ............., reprezentat(a) prin 
doamna/domnul ............., 
   si 
   2. Asociatia de proprietari/locatari ..............., reprezentata prin 
doamna/domnul ........, am procedat la determinarea consumului general de 
gaze naturale aferent lunii ................, pe baza citirii contorului. 
   INDEX citit: 
   DATA citirii: 
  
  
   Reprezentant furnizor, 
   Reprezentant asociatie proprietari/locatari 
   L.S. 
   L.S. 
  
  
   Luat la cunonstinta1: 
   Manager energetic 
   Numele, prenumele: .................... 
   Semnatura .............. 
   Data: .................. 
 __________ 
   1 Valabil numai in situatia in care exista manager energetic pentru 
localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014. 
  
  
  

ANEXA Nr. 8 
la normele metodologice 

  
  
  

SITUATIA CENTRALIZATOARE1 
cuprinzand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari  

pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale 
  



  
  
   Perioada de consum .............. 
   Denumire titular de contract (client) .................. 
   Adresa titular de contract (client) .................... 
   Cod titular de contract (client) ....................... 
   POD ............... 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiarul 
ajutorului de 
incalzire 

CNP 
Numarul 
dispozitiei 
primarului 

Cuantumul 
ajutorului 
stabilit prin 
dispozitie a 
primarului 

Consum defalcat 
pe apartamente 

0 1 2 3 4 5 

. 

. 

. 

. 

     

TOTAL:   

  
  
   Valorile din coloana 5 reprezinta consumul de gaze naturale pentru 
incalzire alocat prin defalcarea consumului general de asociatia de 
proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. 
  
  
   Reprezentant titular de contract (client), 
   Numele si prenumele ............... 
   Data si semnatura ................. 
   Stampila (dupa caz) ............... 
  
  
   Preluat de furnizor, 
   Numele si prenumele ................ 
   Functia ............................ 
   Data si semnatura .................. 
 __________ 
   1 Se intocmeste in 2 exemplare, din care unul se preda furnizorului sub 
semnatura de primire. 
  
  

ANEXA Nr. 9 
la normele metodologice 

  
  

BORDEROU1 
cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  

cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia 
  
  
  
   Perioada de consum ................ 



   CERTIFICARE PRIMAR 
  

 
   Denumire furnizor ................. 
   Adresa furnizor .................... 
   Anexa la Factura nr. ......./....... 
   Denumire titular de contract (client) ..............., adresa titular de 
contract (client) ................, cod titular de contract (client) 
............... 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiarul 
ajutorului2 CNP 

Nr. 
dispozitiei 
primarului 

Consum 
repartizat 
de asociatia 
de 
proprietari/ 
locatari 

Pretul de 
furnizare a 
gazelor 
naturale 
(lei/MWh 
sau 
lei/kWh) 

Valoare 
consum 

Cuantumul 
maxim al 
ajutorului 
stabilit 
prin 
dispozitia 
primarului 

Cuantumul 
efectiv al 
ajutorului 

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 83 = 7 – 6 

. 

. 

. 
        

TOTAL:  

  
   NOTA: 
   Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei nu poate depasi 
cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului in conditiile 
Legii nr. 226/2021. 
  
  
   Semnatura si stampila furnizor, 
   ................ 
 __________ 
   1 Se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se transmite 
agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite furnizorului. 
   2 Include si beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare. 
   3 Numai in situatia in care contravaloarea consumului este mai mica decat 
cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitia primarului 
  
  

ANEXA Nr. 10 
la normele metodologice 

  
  
  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, data .............. 

  
  
  
   Intre 
   1. Furnizorul de energie electrica ..........., reprezentat(a) prin 
doamna/domnul ............., 



   si 
   2. Asociatia de proprietari/locatari ................, reprezentata prin 
doamna/domnul ..............., am procedat la determinarea consumului general 
de energie electrica aferent lunii .............., pe baza citirii 
contorului. 
   INDEX citit: 
   DATA citirii: 
  
  
   Reprezentant furnizor, 
   Reprezentant asociatie de proprietari/locatari 
   L.S. 
   L.S. 
  
  
   Luat la cunostinta1: 
   Manager energetic 
   Numele, prenumele: ................. 
   Semnatura ........... 
   Data: ............... 
 _________ 
   1 Valabil numai in situatia in care exista manager energetic pentru 
localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
  
  
  

ANEXA Nr. 11 
la normele metodologice 

  
  
  

SITUATIA CENTRALIZATOARE1 
cuprinzand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari  

pe beneficiarii ajutorului de incalzire cu energie electrica 
  
  
   Perioada de consum .................. 
   Denumire titular de contract (client) ........... 
   Adresa titular de contract (client) ............. 
   Cod titular de contract (client) ................ 
   POD ...................... 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar ajutor 
de incalzire CNP Numar dispozitie 

primar 

Cuantum ajutor 
stabilit prin 
dispozitie a 
primarului 

Consum defalcat 
pe apartamente 

0 1 2 3 4 5 

. 

. 

. 

. 

     

TOTAL:   



  
   Valorile din coloana 5 reprezinta consumul de energie electrica pentru 
incalzire alocat prin defalcarea consumului general de asociatia de 
proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. 
  
   Reprezentant titular de contract (client), 
   Numele si prenumele ................ 
   Data si semnatura .................. 
   Stampila (dupa caz) ................ 
  
  
   Preluat de furnizor, 
   Numele si prenumele ................ 
   Functia ............................ 
   Data si semnatura .................. 
 __________ 
   1 Se intocmeste in 2 exemplare, din care unul se preda furnizorului sub 
semnatura de primire. 
  
  

ANEXA Nr. 12 
la normele metodologice 

  
  

BORDEROU1 
cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  

cu energie electrica si cuantumul efectiv al acestuia 
  
  
   Perioada de consum ............... 
  
  

CERTIFICARE PRIMAR 
  
  
   Denumire furnizor ..................... 
   Adresa furnizor ....................... 
   Denumire titular de contract (client) ......., adresa titular de contract 
(client) .........., cod titular de contract (client) ............... 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 
ajutor2 CNP 

Nr. 
dispozitie 
primar 

Consum 
efectiv 
inregistrat 
de 
consumatorul 
vulnerabil 
individual 

Pretul de 
furnizare 
a 
energiei 
electrice 
(lei/MWh 
sau 
lei/kWh) 

Valoare 
consum 

Cuantum 
ajutor 
stabilit 
prin 
dispozitie 
a 
primarului 

Cuantumul 
efectiv al 
ajutorului 
pentru 
incalzire 

Suma de 
plata pentru 
beneficiarul 
ajutorului 
pentru 
incalzire 

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 
5 7 8 = 7 - 6 9 = 6 - 8 

. 

. 

. 
         



TOTAL:      

  
  
   NOTA: 
   Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei nu poate depasi 
cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului in conditiile 
Legii nr. 226/2021. 
  
  
   Semnatura si stampila furnizorului, 
   ................. 
 __________ 
   1 Situatia se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se 
transmite agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite 
furnizorului. 
   2 Se includ si beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare. 
  
  

ANEXA Nr. 13 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti .................... 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti 
.................. 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru combustibili  

solizi sau lichizi luna ............./anul ............ 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Titularul CNP Adresa 

Numarul 
dispozitiei 
primarului 

Nr. membri 
in familie 

Venit 
lunar/ 
membru de 
familie 

Nivel 
compensare 
(%) 

Cuantum 
ajutor 
(lei) 

                                                                                 
TOTAL  

  
  
   Primar, 
   ........................................... 
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  



  
ANEXA Nr. 14 

la normele metodologice 
  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti ................. 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ............... 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru 
 energie termica luna ............/anul ............ 

 
 
  

 

Nr. crt. Titularul CNP Adresa Cod 
furnizor/client 

Venit 
lunar/ 
membru de 
familie 

Valoare 
maxima 
supliment 

Numar 
dispozitie 
primar 

                                                                                

  
   Primar, 
   .................... 
    
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 15 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti ................ 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ................ 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru  

gaze naturale luna ......./anul .......... 
 
 
  

 



Nr. 
crt. Titularul CNP Adresa 

Cod 
furnizor/client CLC 

Nr. 
membri 
in 
familie 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Numar 
dispozitie 
primar 

Cuantum 
maxim 
ajutor 
(lei) 

                                                                                          
TOTAL  

  
  
   Primar, 
   ................. 
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 16 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti .................. 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ................ 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA* 
privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru energie electrica 

 luna ..................../anul .................... 
 
 

 

Nr. 
crt. Titular CNP Adresa 

Cod 
furnizor/client POD 

Nr. 
membri 
in 
familie 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Numar 
dispozitie 
primar 

Cuantum 
maxim 
ajutor 
(lei) 

                                                                                          
TOTAL  

 _________ 
   * Situatia include si familiile/persoanele singure care utilizeaza in 
locuinta numai energie electrica. 
  
  
   Primar, 
   ................ 
  



   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 17 
la normele metodologice 

  
  
   ROMANIA 
   Judetul/Municipiul Bucuresti ............... 
   (codul, denumirea) 
   Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului 
Bucuresti ................ 
   (codul, denumirea) 
  
  

SITUATIA 
privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi 

sau lichizi luna ..................../anul .................... 
 
 
  

 

Nr. crt. Titularul CNP Adresa 
Numar 
dispozitie 
primar 

Nr. 
membri in 
familie 

Venit 
lunar/ 
membru 
de 
familie 

Cuantum 
ajutor 
(lei) 

                                                                        
TOTAL  

  
  
   Primar, 
   ................... 
  
   NOTA: 
   Se transmite in scris si in format electronic. 
  
  

ANEXA Nr. 18 
la normele metodologice 

  
  

BORDEROU CENTRALIZATOR1 
cuprinzand beneficiarii suplimentului pentru energie termica si cuantumul 
acestuia pentru perioada ................................................ 

  
  
   CERTIFICARE PRIMAR 
   Denumire furnizor ......................................... 
   Adresa furnizor ........................................... 



   Anexa la Factura nr. ......../.................. 
   Denumire titular de contract 
................................................., adresa titular de contract 
............................................................, cod titular de 
contract .......................... 
 
 
 

Nr. 
crt. Titular CNP 

Nr. 
dispozitie 
primar 

Valoare 
supliment 
stabilit prin 
dispozitia 
primarului 

Valoare 
totala 
factura 

Cuantum 
ajutor 
incalzire 

Valoare 
efectiva 
supliment 

0 1 2 3 4 5 6 72 
. 
. 
. 

       

TOTAL  

  
   Semnatura si stampila furnizor, 
   .................. 
 __________ 
   1 Situatia se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se 
transmite agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite 
furnizorului. 
   2 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acorda 
lunar, pe tot parcursul anului, si se plateste furnizorului, dar nu mai mult 
decat consumul facturat. 
  
  

ANEXA Nr. 19 
la normele metodologice 

  
  

BORDEROU1 
cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei 

 cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia 
  

  
  
   Perioada de consum ................................................ 
   Denumire furnizor .......................................... 
   Adresa furnizor .............................................. 
   Anexa la Factura nr. ......../.................. 
   Denumire titular de contract (client) ................................, 
adresa titular de contract (client) 
....................................................., cod titular de 
contract (client) .......................... 
 
 
 
Nr. Benefici CN Nr. Consum repartizat Pretul Valoar Cuantum Cuantum 



crt
. 

ar 
ajutor2 

P dispozit
ie 
primar 

de asociatia de 
proprietari/locat
ari 

de 
furnizar
e a 
gazelor 
naturale 
(lei/MWh 
sau 
lei/kWh) 

e 
consum 

maxim 
ajutor 
stabilit 
prin 
dispozit
ia 
primarul
ui 

efectiv 
al 
ajutorul
ui 

0 1 2 3 4 5 6 = 4 
x 5 7 83 = 7 – 

6 

. . 

. 
        

TOTAL:  

  
   NOTA: 
   Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei nu poate depasi 
cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului in conditiile 
Legii nr. 226/2021. 
  
   Semnatura si stampila furnizor, 
   ................... 
 __________ 
   1 Se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se transmite 
agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite furnizorului. 
   2 Include si beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare. 
   3 Numai in situatia in care contravaloarea consumului este mai mica decat 
cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitia primarului. 
  

  
ANEXA Nr. 20 

la normele metodologice 
  
  

BORDEROU1 
cuprinzand beneficiarii suplimentului pentru energie electrica 

  
  
   Perioada de consum ................................................ 
   Denumire furnizor .......................................... 
   Adresa furnizor .............................................. 
   Anexa la Factura nr. ......../.................. 
   Denumire titular de contract (client) ................................, 
adresa titular de contract (client) 
...................................................., cod titular de contract 
(client) .......................... 
 
 
 

Nr. 
crt. Titular

2 CNP 
Nr. 
dispozitie 
primar 

Valoare 
supliment 
stabilit 
prin 

Valoare 
totala 
factura 

Cuantum 
ajutor 
incalzire 

Valoare 
efectiva 
supliment 



dispozitia 
primarului 

0 1 2 3 4 5 6 73 
. 
. 
. 

       

TOTAL:  

  
  
   Semnatura si stampila furnizor, 
   ....................... 
 _________ 
   1 Se intocmeste in 3 exemplare, in original, din care unul se transmite 
agentiei pentru plati prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, unul ramane la primar si celalalt se remite furnizorului. 
   2 Include si beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare. 
   3 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acorda 
lunar, pe tot parcursul anului, si se plateste furnizorului, dar nu mai mult 
decat consumul facturat. 
  
  

ANEXA Nr. 21 
la normele metodologice 

  
  

   NUMAR BENEFICIARI AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 
  

  
  

Venit net 
mediu lunar 
pe membru de 
familie 
(lei) 

Numar 
luni 

Procent 
compensare 

FAMILII 

PERSOANE 
SINGURE 

 Familii cu 

Total 
familii 

2 
membri 3 membri 4 membri 

5 
membri 

> 5 
membri 

0-200 5 luni 100% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

200,1 - 320 5 luni 90% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

320,1 - 440 5 luni 80% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

440,1 - 560 5 luni 70% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

560,1 - 680 5 luni 60% 0 0 0 0 0 0 0 



4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

680,1 - 920 5 luni 50% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

920,1 - 1040 5 luni 40% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

1040,1 - 1160 5 luni 30% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

1160,1 - 1280 5 luni 20% 0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

1280,1 - 1386 5 luni 10% 0 0 0 0 0 0 
 

4 luni 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 

1280,1 - 2053 5 luni 10% 
 

0 
4 luni 0 
3 luni 0 
2 luni 0 
1 luna 0 

TOTAL 5 luni 
 

0 0 0 0 0 0 0 
4 luni 0 0 0 0 0 0 0 
3 luni 0 0 0 0 0 0 0 
2 luni 0 0 0 0 0 0 0 
1 luna 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 
 

0 0 0 0 0 0 0 
 

La data de 
 

31 oct. 30 nov. 31 dec. 31 ian. 28 febr. 31 mar. 
Numar total de 
cereri depuse 

      

Numar total ajutoare 
aprobate 

      

  
  
   NOTA: 
   Se va completa pentru fiecare sistem de incalzire in parte. 
  

  
ANEXA Nr. 22 

la normele metodologice 
  
  

PLATI AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 
  



   
Veni
t 
net 
medi
u 
luna
r pe 
memb
ru 
de 
fami
lie 
(lei
) 

Plati 
pentr
u 
luna 

Procen
t 
compen
sare 

Tot
al 
din 
car
e 

Plati in luna 
Decembri
e Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

fam
ili
i 

pers
oane 
sing
ure 

0-
200 

noiem
brie 

100% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

200,
1 - 
320 

noiem
brie 

90% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

320,
1 - 
440 

noiem
brie 

80% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

440,
1 - 
560 

noiem
brie 

70% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

560,
1 - 
680 

noiem
brie 

60% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   



680,
1 - 
920 

noiem
brie 

50% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

920,
1 - 
1040 

noiem
brie 

40% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

1040
,1-
1160 

noiem
brie 

30% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

1160
,1 - 
1280 

noiem
brie 

20% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

1280
,1 - 
1386 

noiem
brie 

10% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

1280
,1 - 
2053 

noiem
brie 

10% 
                   

decem
brie 

                   

ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

TOTA
L 

noiem
brie 

                    

decem
brie 

                   



ianua
rie 

                   

febru
arie 

                   

marti
e 

                   

  
   NOTA: 
   Se va completa pentru fiecare sistem de incalzire in parte. 
  
  

ANEXA Nr. 23 
la normele metodologice 

  
  

NUMAR BENEFICIARI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE 
  

  
   

Venit net mediu lunar pe 
membru de familie 
(lei) 

0-
200 

200,1 
- 320 

320,1 
- 440 

440,1 
- 560 

560,1 
- 680 

680,1 
- 920 

920,1 
- 
1040 

1040,1 
- 1160 

1160,1 
- 1280 

1280,1 
- 1386 

1280,1 
- 2053 TOTAL 

Numar beneficiari 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Perioada 
din an 

Ianuarie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Februarie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Martie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Aprilie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Mai 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Iunie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Iulie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

August 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Septembrie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Octombrie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Noiembrie 
familii 

            

persoane 
singure 

            

Decembrie 
familii 

            

persoane 
            



singure 

 
 
 

ANEXA Nr. 24 
la normele metodologice 

  
  

SUME PLATITE SUPLIMENT PENTRU ENERGIE 
  
  
Venit net mediu lunar pe 
membru de familie 
(lei) 

0-
200 

200,1 
- 320 

320,1 
- 440 

440,1 
- 560 

560,1 
- 680 

680,1 
- 920 

920,1 
- 
1040 

1040,1 
- 1160 

1160,1 
- 1280 

1280,1 
- 1386 

1280,1 
- 2053 TOTAL 

Sume acordate 
(lei) 

familii             

persoane 
singure 

            

Perioada 
din an 

Ianuarie 
familii             

persoane 
singure 

            

Februarie 
familii             

persoane 
singure 

            

Martie 
familii             

persoane 
singure 

            

Aprilie 
familii             

persoane 
singure 

            

Mai 
familii             

persoane 
singure 

            

Iunie 
familii             

persoane 
singure 

            

Iulie 
familii             

persoane 
singure 

            

August 
familii             

persoane 
singure 

            

Septembrie 
familii             

persoane 
singure 

            

Octombrie 
familii             

persoane 
singure 

            

Noiembrie 
familii             

persoane 
singure 

            

Decembrie 
familii             

persoane 
singure 

            

  
ANEXA Nr. 25 

la normele metodologice 
  
  
  
   Denumirea furnizorului ....................... 
   Adresa furnizorului ............................. 



  
  

SITUATIE1 
cu titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei/supliment pentru 
 energie, in evidenta, si pentru care se solicita decontarea sumelor 

 in luna ....................... 
 
 

 
Nr. 
crt. Numele si prenumele CNP 

Plati efectuate in luna 
raportata*) (lei) 

                                                                                                                        
 ___________ 
   *) Reprezinta suma totala cu titlu de ajutor pentru incalzirea 
locuintei/supliment pentru energie aferenta titularului nominalizat, care se 
solicita agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti in vederea decontarii in luna respectiva indiferent 
daca aceasta reprezinta drepturi curente, restante ori alte sume rezultate 
din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispozitiei 
primarului sau facturilor emise de furnizori. 
  
   NOTA: 
   Situatia se transmite in format electronic intr-un limbaj informatic 
agreat cu agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti. 
 _________ 
   1 Se completeaza pentru fiecare sistem de incalzire in parte, precum si 
pentru fiecare tip de supliment pentru energie acordat. 
  
  

ANEXA Nr. 2 
(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

50/2011) 
  

doc:1010041602/1
doc:1010041602/1
doc:1110005003/2
doc:1110005003/2


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  





   



 



 



 



 



 



 



IMAGINE 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 3 
(Anexa nr. 1a din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

50/2011) 
  
  

  



 



  



 



  



 



 
IMAGINE 

 
 

 


