
AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI SUPLIMENT PENTRU 
ENERGIE CONFORM LEGII 226/2021 

lncepand cu data de 17 octombrie 2022 se primesc cereri privind acordarea ajutorului 
pentru incalzirea lucuintei/ supliment pentru energie. 

Cererile se pot ridica de la sediul Primariei unde sunt afisate atat conditiile cat si 
limitele de venit privind acordarea acestora. Ele pot fi gasite si pe site-ul institutiei. 

Precizam ca ajutorul de incalzire se acorda incepand cu luna noiembrie 2022 pana in 
luna martie 2023. 

De asemenea, mai precizam ca toti membrii familiei fara venituri au obligatia, ca la 
depunerea cererii, sa se prezinte personal la sediul Primariei pentru a da declaratie pe 
proprie raspundere ca nu realizeaza nici un fel de venituri. 

Programul de primire a cererilor pentru incalzire este zilnic intre orele 08.00-16.00. 

NEGOI 



La depunere cererile vor fi insotite de urmatoarele documente: 

1.Copie dupa cartea de identitate,inclusiv mutatia(pentru toti membri majori)
2.Copie dupa certificatele de nastere (pentru membrii familiei care nu au implinit varsta 

de 14 ani)
3.Adeverinta de salariu cu venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masa)aferent lunii 

anterioare pentru care se solicita dreptul la ajutorul de incalzire a locuintei(luna 
Octombrie),cupoane de pensie pentru pensionari,cupoane indemnizatii pentru cresterea 
copilului,asigurari de somaj,alocatii si ajutoare cu caracter permanent,indiferent din 
bugetul care se suporta, alte acte privind veniturile realizate.

4.Adeverinta cu venit impozabil pentru toti membrii majori -ANAF.

5.Adeverinta de rol agricol pentru toate bunurile detinute.
6.Copie dupa cartea de identitate a autoturismului/altor bunuri mobile

(dupa caz),care sa ateste vechime mai mare de 10 ani.

7.Copie dupa contractul de proprietate a locuintei.

 . 



8. Copie dupa ultima factura sau contractul de furnizare a gazelor naturale

si energiei electrice.
Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 
lei/persoana,in cazul familiei si de 2.053 lei,in cazul persoanei singure.

Titularul ajutorului-reprezentantul familiei sau ,dupa caz persoana singura care 
indeplineste conditiile legale de acordare poate fi,dupa caz: 

-proprietarul locuintei;
-succesorul de drept al acestuia;
-persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauza de 
intretinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct
-titularul contractului de inchiriere,comodat,concesiune al acesteia ori alt
membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de 
titularul contractului de inchiriere ori,dupa caz,reprezentantul legal al
persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani.






