
 

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ŞI SUPLIMENTUL DE ENERGIE 
ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2022 – MARTIE 2023 

 

1. CADRUL LEGAL: 

Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul 
vulnerabil de energie. 

HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 

Ajutor pentru încalzirea locuinţei - masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din 
bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege şi care 
are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. 
Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale 
şi combustibili solizi şi/sau petrolieri; 
Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat; 
 

2. CINE POATE BENEFICIA DE AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI: 

a) Familia1 care are venit mediu net lunar pe membru de familie până în 1386 lei; 

b) Persoana singură2 care are venit net lunar până în 2053 lei. 

1. Familie- soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, 

care au acelaşi domiciliu ori reedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodaresc împreuna, sunt înscrise în cartea de 

imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 

2. Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în 

întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte 

singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată. 

Locuinţa de domiciliu sau de resedinţă- construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului 

ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa 

înscrisa în actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în 

cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimileaza locuinţei 

de domiciliu sau de reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea 

definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum şi, dupa caz, locuinţele situate în aşezări informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr.2 la Legea 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

legislaţia anterioară acesteia, aplicabilă la data edificării construcţiei. Nu se considera locuinţa instituţiile de 

asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele 

religioase, asociaţiile sau grupurile religioase, prevazute de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, republicată; 

Venit mediu net lunar- totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau, dupa caz, membrii 

familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) 

din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, împărţită la 

numarul persoanelor din familia definita la lit. d); 
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2. CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI : 

Valori de referinta (ajutor maxim lunar) 

Gaze naturale Combustibili solizi Energie electrica 

250 lei 320 lei 500 lei 

 

MODALITĂŢILE DE CALCUL 

Venit net 

lunar/membru de 

familie sau al persoanei 

singure (lei) 

Gaze 

naturale 

Ajutor 

maxim 

(lei)/procent 

Lemne,Cărbuni, 

combustibili 

petroliferi 

Ajutor maxim 

(lei)/procent 

Energie 

electrică 

Ajutor maxim 

(lei)/procent 

<200 lei 250/100% 320/100% 500/100% 

200,1 lei-320 lei 225/90% 288/90% 450/90% 

320,1 lei-440 lei 200/80% 256/80% 400/80% 

440,1 lei-560 lei 175/70% 224/70% 350/70% 

560,1 lei-680 lei 150/60% 192/60% 300/60% 

680,1 lei-920 lei 125/50% 160/50% 250/50% 

920,1 lei-1040 lei 100/40% 128/40% 200/40% 

1040,1 lei-1160 lei 75/30% 96/30% 150/30% 

1160,1 lei-1280 lei 50/20% 64/20% 100/20% 

1280,1 lei-1386 lei 25/10% 32/10% 50/10% 

In cazul persoanei singure 

1280,1 lei-2053 lei 25/10% 32/10% 50/10% 

 

 

 



4 .CINE DEPUNE CEREREA: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este: 

 proprietarul locuinţei; 
 persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva 

dreptului de abitaţie/uzufruct; 
 titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune; 
 alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; 
 reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani. 

 
5. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE: 

- Cerere/declaraţie pe proprie raspundere (cu viza Biroului Taxe şi impozite locale şi a Biroului agricol din sediul 

Primăriei); Formularul  tip Cerere/declaraţie pe proprie raspundere se obţine de la sediul Direcţiei de asistenţă 

socială sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei oraşului Târgu Frumos, de la rubrica Asistenţă socială; 

- copie şi original C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani; 

- copie şi original Certificate naştere pentru copii sub 14 ani; 

- copie şi original Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc; 

- copie şi original Act proprietate / contract închiriere / comodat/certificat de moştenitor/autorizaţie de 

constructie/titlu de proprietate; 

- Adeverinţa de salariat cu salariul net în care să fie specificat dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă şi 

cuantumurile (valoarea)  acestora, cupon pensie/şomaj/ indemnizatii, după caz/subvenţia APIA/venituri din 

activităţi agricole/venituri din dobânzi; 

- Adeverinţă de venit de la ANAF Târgu Frumos pentru veniturile din activităţi independente; 

- Adeverinţă de elev/student; 

- Extras de cont (pentru toate conturile şi depozitele bancare deţinute); 

- Acte doveditoare privind situaţia patrimonială pentru alte bunurile mobile/imobile deţinute în proprietate; 

- Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari privind numărul persoanelor care locuiesc în imobilul pentru care se 

solicită ajutorul de încălzire; 

- Factură gaze naturale sau energie electrică (toate paginile); 

6. CATEGORII DE VENITURI CARE NU SE IAU IN CALCUL LA STABILIREA VENITULUI NET/MEMBRU DE FAMILIE:  

         - sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei; 

          - sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei; 

          - bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap; 

          - ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli; 

          - bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie 
socială “Bani de liceu”; 

         - veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin 
financiar pentru situații excepționale; 

- sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de 
formare profesională 



 

7. CE OBLIGAŢIE AU BENEFICIARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI: 

-  Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune 

depune cererea pentru acordarea dreptului. 

-  Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor realizate de membrii 

acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative. 

Comunicarea se face în termen de 5 zile de la producerea modificării. 

 Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului 

acordat, începând cu luna următoare producerii modificării. 

8. VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI 

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților, la solicitarea agențiilor pentru plăți și inspecție socială, 
denumite în continuare agenții teritoriale, sau, din oficiu, serviciul public de asistență socială efectuează 
anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.  

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate 
situațiile, în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de 
încalzire utilizat. 

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, 
dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest 
titlu se recuperează în condiţiile legii. 

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 500 lei la 2.000 lei. 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 

Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în 

zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală             

 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia 

celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor 

dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

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



3 

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 

microbuze 

4 

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor 

care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau 

electric 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

   

1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 

Terenuri /animale şi/sau păsări 

   

1         

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 

1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 

 NOTĂ : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate în tabelul de mai sus conduce la excluderea acordării 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 

PRECIZARI: 

1. Formularul  Cerere/declaraţie pe proprie răspundere se obţine de la sediul Direcţiei de asistenţă socială 

sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei oraşului Târgu Frumos, de la rubrica Asistenţă socială; 

2. Cererile şi actele doveditoare se depun începând cu data 03 octombrie 2022 la sediul Direcţiei de 

asistenţă socială din cadrul Primăriei oraşului Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 81A; 

3. PROGRAM CU PUBLICUL: DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 08:00-12:00; 

4. În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului 

rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii 

cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna 

următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus; 

           

Data afişării: 28.09.2022 


