
Anun( important acordare ajutor pentru incilzirea locuin(ei

Ei supliment pentru energie 202L-2022

INFORMATII UTILE

MASURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII Np.. 2261202 1 -CoNSUMATORUL VULNERABIL
Cui se adreseazi?

f'arniliei sau persoanei singure care nu are alte propriet[{l sau bunuri. a$a cum sunt prev[zute in cerere, gi care
obline un venit mediu net lunarde p6nd la 1386 lei/persoand irr cazul familiei Eipdnd la2053lei, ?n cazul
persoanei singure. Venitirrile bdneEti se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)
Cui se adreseazl?
- larniliei sau persoarrei singure care nu are alte proprietd{i sau bunLrri, a$a cum sunt prev[zute in cerere,

gi care obline un venit rnediu net lunar de pAnd Ia 1386 lei /persoandin cazul familiei gi p6n[ lra2053 lei, in
cazul persoauei siugure.

- tuturor beneficiarilor ajutolului pentru incdlzirea locuinlei.
- Veniturile b[ne;ti se vor cumula cu alte tipuri cle venituri materiale.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDA UASUNILE DE SPRIJIN?
- termic[ in sistem centralizat
- electric
- gaze natural
- combustibili solizi qi/saLr petrolieri

CARE SUNT CONDITIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE?
- numai pentru un singur sistem de incllzire
- numai farniliilor qi/sau persoanelor singure care nu beneficiazd de alte forme de sprijin pentru

incdlzirea locuinlei
- nunrai pentru o sirigur6 [ocLrinfd (pentru locuinfa de donriciliu sau de reqedin!6)
- numai titularului contractului/conven{iei individuale incheiat/irrcheiate cLr furnizorul
- nurnai corrsnmatorilor vulnerabili care nu detrin altd formd de incdlzire, au fost debranga{i de la

firrnizarea energiei termice sau a gazelor naturale qi au contracte valabile de furnizare a energiei
electrice (in cazLrl solicitirii ajutorului^pentru incSlzirea cu energie electricd)

CUM POT OBTINE AJUTORUL PENTRU INCALZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?
Prin cornpletarea aceluia;i formular de cerere-declaralie pe propria rdspundere, similar celui utilizat anii

anteriori.
LINDE CASPSC FORMULARUL DE CERERE-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE?

- La sediul primdriei Mott'u
- Pe pagina de Internet a primdriei Motru. a agen{iilor.iudelene pentru pl6{i Ei inspecfie

sociald/municipiului Bucureqti, precum si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
CUM COMPLETEZ FORMULARUL?
in formular se vor mentiona corect urmltoarele infbrmalii:

- toti rriembrii farniliei
- toate veniturile rcalizate de mernbrii farniliei in lLrna anterioard lunii depurrerii cererii
- toate br-rnurile n"robile qi imobile aflate irr proprietate, inchiriere, concesiune, comodat, num[rul de

calrere ale locuinlei
- sistemul de incdlzire utilizat

- toate datele referitoare la terenuri, animale gi p[sdri din gospodiriel'
,'Se vor cornpleta toate c6mpurile astf-elinc6t sE cuprind[ toate informa]iile prevdzute in ANE,XA 4 la H.G.
nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4161200l privind
venitul mininr garantat - LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acorcldrii afulornltti social



Bunuri imobife

1 ClSdiri sau alte spatiiJ-ocative in afara locuinlei de domiciliu $i a anexelor gospoderegti

2 Terenuri de imprejmuire a J-ocuinlei
depSgesc 1.000 mp in zona urband gi
zonefe colinare sau de munte care nu
productle agricolS

Si curtea aferentl qi alte terenuri intravilane care
2.000 mp in zona rura15, Fac excepfie terenurile din
au potential de val-orificare prin vAnzare/constructie/

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordlrii ajutorului social

Depozite bancare

llDepozite bancare cu valoare de peste 3.000 1ei, cu excep{ia dobAnzii

Terenuri/animale qi/sau

1 | Suprafele de teren,
suma de 1.000 euro

pds 5ri

animale 9i pHs6ri a cEror val-oare
pentru persoana singur5, respectiv

productie anua]"a depeseste
2.500 euro pentru famil-ie

neta
s uma

de
de

NOTA:
Definerea unuia dintre bunurile menfionate conduce la excluderea acordf,rii ajutorului social.

in sezonul rece 202l-2022, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru incdlzirea locuinfei, este
reglementatd de Legea nr.22612021 privind stabilirea mlsurilor de protecfie socialA pentru consumatorul
vulnerabil de energie gi Hot[r6rea 1073 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 22612021privind stabilirea mdsurilor de protecfie sociald pentru consumatorul vulnerabil de

energie.
Pentru a putea beneficia de ajutorul de incllzire cu energie termici, gaze naturale, energie

electrici, combustibili solizi sau petrolieri precum qi a suplimentului pentru energie, pe intreg sezonul
rece (Noiembrie202l - Martie 2022), cererile vor fi depuse de c[tre solicitanfii care indeplinesc conditiile
de acordare, pf,n5 la data de20,11,2021.

Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii noiembfie202l, acordarea se va face incepdnd cu data
de 1 a lunii urmdtoare depunerii cererii.

Solicitantul ajutorului pentru incdlzirea locuinlei poate intra in posesia formularului de cerere qi declarafie
pe propria rdspundere, care se publicd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru
primaria@primariamotru. ro.

Bunuri mobile (*)

1 Autoturism/autoturisme $i/sau motocicletS/motociclete cu o vechime mai mici de l-0 ani cu
excepti-a celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportufui acestora
sau persoanelor dependente, precum qi pentru uzul persoanelor afl-ate in zone greu
acces ibi 1e

2 Mai mul-t de un autotur.ism/motocicfetl cu o vechime mai- mare de 10 ani

3 Autovehicule: autoutil-itare, autocamioane de orice fe1 cu sau fdrd remorci, rulote,
autobuze, microbuze

4 $afupe, birci cu motor, scutere de ap5, iahturi, cu excep!ia bErcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc in Rezervalia Biosferei "Delta Dunirii"

5 Utilaje agricole: tractor, combind autopropufsata

6 Utilaje de prelucrare agricol&: pres5 de ulei, moar5 de cereale

7 Utifaje de prelucrat lernnul: gater sau afte utilaje de prelucrat femnu]- ac!ionate
hidraulic, mecanic sau efectric

(*) Affate 1n stare de func!.ionare,



Ajutorul pentru incdlzirea locuinfei, denumit in continuare ajutor pentru Tncdlzfte, se acordd pentru un
singur sistem utilizatpentru incdlzirea locuin{ei, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singur6,
respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplind de exerciliu al drepturilor civile, care devine
titularul ajutorului.

In func(ie de sistemul de incdlzire utilizatin locuintd, categoriile de ajutoare pentru incdlzire sunt:
a) ajutor pentru incdlzirea locuinfei cu energie termicI in sistem centralizat, denumit in continuare

ajutor pentru energie termic6;
b) ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru energie electricd;
d) ajutor pentru combustibili solizi qiisau petrolieri.

Ajutorulpentru incdlzire se acordd numai familiilor qi/sau persoanelor singure care nu beneficiazd de alte
forme de sprijin pentru incdlzirea locuintei acordate inbaza contractelor de muncd sau a legislaliei specifice
ramurilor economice.

Ajutorul pentru incdlzire se acordd familiilor qi persoanelor singure, cetS{eni rom6ni, care locuiesc in
Rominia, familiilor gi persoanelor singure care nu au cet[]enie rom6nd, dacd se afl6 in una dintre
urmdtoarele situatii:
a) sunt cetdfeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparlin6nd Spafiului Economic
European, ai Confederafiei Elveliene sau ai altor state, pe perioada in care au domiciliul sau, dupd, caz,
regedin{a in Rom6nia, in condiliile Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr. 19412002 privind regimul
strdinilor in Rom6nia, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
b) sunt cetdleni strdini sau apatrizi cdrora li s-a acordat o formd de protecfie in Romdnia, in condiliile Legii
nr.12212006 privind azilul in Romdnia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi au domiciliul sau, dupd
caz, reqedinla in Romdnia;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupd caz, reqedin{a in Romdnia, in condiliile Ordonanlei de urgen{b a
Guvernului nr.19412002, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Ajutorul se acordd in funcfie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure,
dupd caz, iar suma aferentd pentru compensarea procentualS se suportd din bugetul de stat, dupd cum
urmeazd:
a) in proporfie de 100% din valoarea de referinld, dar nu mai mult decdt consumul facturat, in situafia in care
venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pdnd la 200 lei;
b) in proporfie de 90Yo,in situalia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 200,1 lei qi 320 lei;
c) in proporfie de 80%, in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau alpersoanei
singure este cuprins intre 320,1 lei qi 440 lei;
d) in proporfie de 70o/o,in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 440,1lei gi 560 lei;
e) in proporfie de 60Yo, in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 560,1 lei qi 680 lei;
fl in proporfie de 50%, in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 680,1 lei qi 920 lei;
g) in proporlie de 40Yo,in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 920,1 lei gi 1.040 lei;
h) in proporfie de 30Yo,in situa{ia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 1.040,1 lei ;i I .160 lei;
i) in proporlie de20Yo, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este cuprins intre 1. 160,1 lei gi 1.280 lei;
j) in proporfie de l0%, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre
1.280,1 lei qi 1.386 lei;
k) in proporfie de l0%o,in situafia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre
1.280,1 lei qi 2.053 lei.

Venitul mediu net lunar pdndla care se acord[ ajutorul pentru incdlzire este de 1.386 leiipersoand, in cazul
familiei, gi de 2.053 lei, in cazul persoanei singure.



Ajutorul pentru inc6lzire se acord[ pebazd de cerere gi declara{ie pe propria rdspundere privind
componenta familiei, veniturile acesteia qi sistemul de incilzire utilizat.

La completarea formularului, titularul are obligalia de a menfiona corect componenfa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum gi bunurile mobile gi imobile definute.

Titularii ajutoarelor pentru incdlzire sunt obligafi s6 comunice primarului orice modificare intervenit[ in
componen{a familiei ;i a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Suplimentul pentru energie - mod de stabilire $i acordare
Familiile gi persoanele singure ale cdror venituri sunt de p6nd la 1.386 lei/persoan[, in cazul famil.iei, qi de

2.053 lei, in cazul persoanei singure beneficiazdlunar, inclusiv in perioada sezonului rece, de un supliment
pentru energie in sumd fix6, acordat in funcfie de sursele de furnizare a energiei utilizate, in cuantum de:
a) 30 leiilund pentru consumul de energie electricd;
b) l0 lei/lund pentru consumul de gaze naturale;
c) l0 lei/lund pentru consumul de energie termic6;
d) 20 lei/lund pentru consumul de combustibili solizi qi/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordd lunar, pe tot parcursul anului gi poate fi solicitat impreun[ cu ajutorul
pentru incdlzirea locuin{ei sau separat, atunci cdnd sunt indeplinite condiliile de acordare.

Suplimentul pentru energie se acordd cumulat in funclie de sursele de furnizare a energiei utilizate.
in situalia in care singura sursd de energie utilizatdeste energia electricS, cuantumul suplimentului este de

70 lei/luni.
Treptele de venituri 9i valoarea ajutorului (Art. 7 - Lege 226 120211
Energie termici :

Trepte de venituri Compensare procentuall Supliment lunar
Pdn[ la 200 lei / pe membru pe familie 100 % l0 lei

Intre 200,1 - 320lei / pe membru de fami e 90% 10lei
Intre 320,1 - 440lei / pe membru de fami le 80% l0 lei

Intre 440,1 - 560 lei / pe membru de fami le 70% 10 le

intre 560,1 - 680 lei / pe membru de fami le 60% 10 le

Intre 680,1 - 920 lei / pe membru de familie 50% 10 lei

Intre 920,1 - 040 le / pe membru de fam lie 40% 10 le

Intre 1040,1- 160 le / pe membru de fam lie 30% 10 le

Intre ll60,l- 280 le / pe membru de fam lie 20% 10 le

Intre 1280,1- 386 le /pe membru de fam le 10% l0 le

Persoana singurl Intre 1280,1 - 2053 lei 10% 10 le

Gaze naturale :

Trepte de venituri Valoare a utor Sunliment lunar
PAnd la 200 lei / pe membru pe familie 250 le l0 lei

Intre 200.1 -320 e / pe membru de fam lie 225le l0 lei

Intre 320.1 - 440 e / pe membru de fam lie 200lei 10 lei

Intre 440,1 - 560 e / pe membru de fam lie 175 lei 10 lei

Intre 560.1 - 680 e / pe membru de fam lie 150 lei 10 lei

Intre 680,1 -920 e / pe membru de fam lie 125 lei 10 lei

intre 920,1- 1040 lei / pe membru de familie 100 lei l0 lei

intre 1040,1-1160 lei / pe membru de familie 75 et 10 lei

lntre 1160.1-1280 lei/ pe membru de familie 50 el 10 lei

Intre 1280.1-1386 lei/pe membru de familie 25 el 10 lei

Persoana singurl Intre 1280,1 - 2053 lei 25 el l0 lei



Trepte de venituri Valoare aiutor Supliment Iunar
Pdn[ la 200 lei / pe membru pe familie 320 lei 20lei
Intre 200, *320 / pe membru de fam lie 288 lei 20 lei
Intre 320, - 440 / pe membru de fam lie 256lei 20 lei
Intre 440, - 560 / pe membru de fam lie 2241ei 20 lei
Intre 560, - 680 / pe membru de fam lie 192 lei 20 lei
Intre 680, -920 pe membru de fam lie 160 lei 20 lei

Intre 920, - 1040 e / pe membru de fam e 128 lei 20 lei
Intre 1040,1-1160 e / pe membru de fam e 96 lei 20 lei
Intre 1160,1-1280 e / pe membru de fam e 64 lei 20 lei

Intre 1280,1-1386 e /pe membru de fam te 32 lei 20 lei
Persoana singurl Intre 1280,1 - 2053 lei -tz 1ei 20 lei

Lemne, cdrbuni, combustibili petrolieri :

Enerqie elgctrici .

Trepte de venituri Valoare a utor Supliment lunar*
Pdn[ la 200 lei/ pe membru pe familie 500 le 30(70) lei

Intre 200, -320l,e / pe membru de fam lie 450 le 30(70) lei

Intre 320, * 440 le / pe membru de fam lie 400 le 30(70) lei

Intre 440, -5601 / pe membru de fam lie 350lei 30(70) lei
lntre 560, *6801 / pe membru de fam lie 300 lei 30(70) el

Intre 680, -9201 / pe membru de fam lie 250 lei 30(70) el

Intre 920. - 1040 e / pe membru de fam e 200 le 30(70) el

Intre 1040,1-l160 e / pe membru de fam e 150 le 30(70) el

Intre 1160,1-1280 e / pe membru de fam e 100 le 30(70) el

Intre 1280,1-1386 e /pe membru de fam le 50 lei 30(70) el

Persoana singuri Intre 1280,1 - 2053 lei 50 lei 30(70) el

* in situalia in care singura sursd de energie utilizatdeste energia electricd, cuantumul suplimentului este de

70 lei/lun6.

Ajutoarele pentru incilzirea locuin(ei se acordI pebaza urmitoarelor documente:

1. Cerere si declaratie pe pronrie rlspundere. insotiti de documentele doveditoare
In situalia ?n care familia beneficiard de ajutor social, conform Legii nr. 41612001, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare, gi/sau de alocafie pentru sus]inerea familiei, conform Legii nr. 27712010, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, solicit6, ulterior stabilirii acestor drepturi, gi ajutorul pentru
incdlzire prevdzut de prezenta lege, acesta se acordd ludnd in considerare documentele doveditoare privind
componenla familiei gi veniturile membrilor acesteia, depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutor
social qi/sau la aloca{ia pentru sustinerea familiei.

2. Documente de identitate titular si membrii

3. Copie factura energie termic6, gaze naturale, energie electricSl

4. Acte doveditoare privind locuinta:
- Contract de vdnzare-cumpdrare;



- C.ontract de v0nzare-cumpdrare cu clauzd de intrefinere sau cu clauzd de habitalie;
- Contract de inchiriere;
- Contract comodat;
- Certificat de mogtenitorlact succesiune;
- Titularii trebuie sI facd dovada legalS a gospoddririi separate (factur6 de curent electric, facturd de gaze,
facturd de ap6) in situafia in care la o adres[ locuiesc mai multe familii;
- Adeverin(d de la Asocia(ia de ProprietafilLocatari din care s[ rezulte numele, prenumele, CNP-ul
persoanelor inregistrate in cartea imobilului gi care figureazd la cotele de intre{inere;
- Pentru persoanele membre in cererea/declaralie pe propria r[spundere care au domiciliul pe raza altei
localitdli, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinld/negatie din localitatea de domiciliu cd nu
beneficieazd de ajutor pentru incdlzirea locuinfei, certificat de atestare fiscalE din localitatea de domiciliu.
- Alte documente, dupd caz.

5. Acte doveditoare privind componenta familiei:
- Copie act de identitate solicitant gi ale tuturor membrilor familiei care au vdrsta peste l4 ani (B.I., C.I.,
c.r.P.);
- Copie certificate de nagtere ale copiilor p6na in 14 ani;
- Copie certificat de cdsdtorie;
- Hotir0re de divo(/act notarial - dacd este cazul.
- Declara{ie pe propria rdspundere cd persoanele sunt desp6(ite in fapt - dacd este cazul.
- Certificat de deces - dacd este cazul .

- Copie hotdrdre judecdtoreasc6 definitivd de incredin[are a copilului sau incuviinlare a adop{iei, Hotdrdrea
Comisiei pentru Protec(ia Copilului privind misura de plasament familial al minorului,Decizia Directorului
General al Direcliei Generale de Asisten{i Sociald gi Protec(ia Copilului sau HotdrArea Judecdtoreascd
privind mdsura plasamentului in regim de urgenfd/Hotdr6rea Judecdtoresci de instituire a tutelei/curatelei
sau, dupd caz,Dispozilia Autoritdlii tutelare, potrivit legii gi dacd este cazul.
- Alte acte doveditoare privind componen{a familiei , dupd caz;

6. Acte doveditoare privind veniturile:
- Adeverin{a de salariat pentru tofi membrii familiei, din care sd reiasd venitul net obtinut in luna anterioar[
depunerii cererii, valoarea bonurilor de masd sau menfiunea c[ nu se primesc bonuri, prime, indemniza[ii de

hrand etc.
- Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverintd de la Casa de Pensii din luna anterioard
depunerii cererii;
- Adeverin[d eliberatd de Casa de Pensii Gorj din care sd reiasd dac6 figureazd cu dosar de pensie, dac[ este

cazul;
- Copie talon de platd a indemniza(iei de gomaj giisau venitul lunar de completare a gomajului;
- Copii talon alocafie de stat, plasament sau alte indemnizatii, din luna anterioard depunerii cererii;
- Copii taloane indemnizafie handicap sau orice alte indemnizalii acordate conform legii, venit din luna
anterioar6 depunerii cererii;
Venituri realizate din arendare, dobdnzi bancare, instriinare de bunuri etc., dacd este cazul; (in funcfie de

veniturile obtinute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru
luna in care se depune cererea pentru a constata dacd persoana sau familia de(ine un depozit bancar cu
valoare mai mare de 3000 lei).

7. Alte documente doveditoare:
-Persoanele care detin autoturisme - copie carte autoturism /talon autoturism (din care sd reias[ anul de

fabricatie al autoturismului) ;

- Pentru persoanele care solicitd ajutor pentru incdlzirea locuinlei cu energie electric[, contract de debrangare

energie termicd/gaze naturale sau adeverinfd eliberat[ de c[tre administra(ia blocului, in care sI se specifice
c[ incdlzirea locuinlei se face cu energie electricd;
- Orice alte documente solicitate, dupd caz.



Potrivit reglementdrilor in vigoare, avefi obliga(ia ca orice modificare intervenitd in componenfa familiei
ori in veniturile acesteia, sd o comunica{i instituliei noastre, in termen de maxim 5 zile de la modificare, prin
completarea unei noi cereri;

Modificdrile sau, dupd, caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru inc6lzirea locuinfei, se fac incepdnd cu
luna urmdtoare celei in care au intervenit modific[rile;

Vd specificdm cd, inbaza legii, autoritd{ile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atdt
la sesizare cdt gi din oficiu. incazulin care se vor constata discrepanfe intre valorile declarate gi cele
constatate se va proceda la anularea ajutorului gi recuperarea pe cale legalS a prejudiciului constatat. La
efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat si prezinte documente relevante, in justificarea
informa(iilor declarate in cererea qi declara{ia pe proprie raspundere.

Declararea unui numlr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decflt cele
reale precum gi nedeclararea bunurilor definute, in scopul vldit de a obfine foloase materiale
necuvenite, constituie infrac(iune de fals, uz de fals sau ingellciune, dupl caz, si se pedepsegte potrivit
dispozi(iilor Codului Penal.


