








INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU 
ÎNCALZIREA LOCUINŢEI PRECUM ŞI A UNOR FACILITĂŢI 

POPULAŢIEI PENTRU PLATA ENERGIEI TERMICE 

                Ajutorul se acorda pe perioada sezonului rece. Prin sezon rece se înţelege perioada de 
5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului următor. 

         Cererile/declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire se 
depun începând cu data de 15.10.2010. 

        Cererea/declaraţia pe propria răspunderea se primeşte doar cu actele necesare ataşate. 
 

      Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze 
naturale 

Acte  necesare (copii xerox) : 

– B.I/C.I (Buletin de identitate sau Carte de Identitate pentru toţi membrii 
familiei cu vârsta peste 14 ani). 

- Certificate de naştere – (pentru toţi copiii cu vârsta până în 14 ani). 

-  Factura de gaze din luna anterioara (original + copie).  
 
- Proces verbal de punere in funcţiune centrala termica (original). 
 
- Certificate fiscale pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani. 

 

       Venituri: (venit de 615 lei/membru de familie) 

-          copie taloane pensie; 
-          copie taloane şomaj; 
-         copie taloane alocaţie (alocaţie de stat, complementară, monoparentală şi plasament); 
-       adeverinţă de salariu pentru toate persoanele din familie care lucrează peste 18 ani; 
-    declaraţie de la NOTARIAT pentru membrii familiei care nu realizează venituri; 
-         adeverinţă de la şcoală (dacă primeşte sau nu bursa) pentru copiii din familie cuprinşi într-

o unitate de învăţământ. 
 

 DE PRECIZAT CĂ ACTELE MAI SUS MENŢIONATE AU CA SCOP 
VERIFICAREA DATELOR ÎNSCRISE ÎN FORMULAR . 

          Certificate fiscale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani se ridică de la: 

- DIRECŢIA VENITURI,         
-  STR.TOAMNEI NR.6 (FOSTUL CAMIN DE BATRANI ZAHANA) 

  



CONDIŢII : 

Persoanele care deţin mai mult de 3 bovine, 5 porci, 20 de oi sau capre ori peste 15 
familii de albine nu vor mai primi ajutoare de încălzire, sprijin eliminat şi pentru 
proprietarii de maşini cu motoare de peste 1,6 litri, depozite bancare ce depăşesc 
3.000 lei ori terenuri mai mari de 1.000 mp. 
 
Ajutorul de încălzire va fi eliminat, începând cu perioada de iarnă 2010-2011, şi în 
cazul persoanelor care deţin utilaje de prelucrat lemnul, precum gater, drujbă sau alte 
utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, sau echipamente 
de prelucrare agricolă, precum presă de ulei sau moară de cereale, conform 
ordonanţei de urgenţă prin care Guvernul a limitat numărul beneficiarilor de astfel 
de ajutoare. 
 
Persoanele care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu 
sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu, sau terenuri 
de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 
metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 metri pătraţi în zona rurală vor fi de asemenea 
eliminate de pe lista beneficiarilor de ajutoare. 
 
Plăţile vor fi sistate şi în cazul proprietarilor de terenuri în zona colinară şi de şes, 
respectiv arabil, fâneaţă şi forestier (două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 
persoane şi trei hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri), vii, livezi, grădini 
de legume şi flori (un hectar pentru familii de 1-3 persoane şi 1,5 hectare pentru 
familii cu peste 3 persoane), dar şi de terenuri în zona montană, respectiv forestier 
(două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 persoane şi trei hectare pentru 
familii cu mai mult de 3 membri), vii şi livezi (1,5 hectare pentru familii de 1-3 
persoane şi două hectare pentru familii cu peste 3 membri), păşuni şi fâneţe (4 
hectare la familii cu 1-3 membri şi 5 hectare pentru familii cu mai mult de 3 
membri). 
 

Pe lista bunurilor mobile pentru proprietarii cărora nu vor mai fi acordate ajutoare de 
încălzire au mai fost incluse distinct atât utilaje agricole, precum tractor şi combină 
propulsată, dar şi iahturi, scutere de apă, bărci cu motor, şalupe, autoutilitare, 
autocamioane de orice fel şi remorci, autobuze, microbuze. 

 

 

 



Nu beneficiază de ajutor de incalzire persoanele care detin in proprietate urmatoarele 
bunuri: 

- cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate 
in proprietate, cu exceptia celei de domiciliu 
- autoturisme care depasesc 1600 cmc; 
- gater, drujba; 
- depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei; 
-autoutilitare; 
- autocamioane si remorci; 
- peste 3 bovine; 
- peste 5 porcine; 
- peste 20 ovine/caprine 
- peste 15 familii de albine 
-salupe; 
-barci cu motor; 
-scutere de apa; 
-iahturi ; 
- autobuze 
- microbuze; 
- tractor; 
- combina autopropulsata; 
- presa de ulei; 
- moara de cereale; 
- alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric; 
- terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan) care depasesc 
2000 mp in zona rurala; 
- arabil si faneata cu suprafata de cel putin 2 ha in cazul familiilor cu 1-3 persoane 
sau 3 ha in cazul familiilor cu peste 3 persoane; 
- forestier cu suprafata de cel putin 2 ha in cazul familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha 
in cazul familiilor cu peste 3 persoane; 
- vii, livezi, gradini de legume si flori cu suprafata de cel putin 1 ha in cazul familiilor 
cu 1-3 persoane sau 1.5 ha in cazul familiilor cu peste 3 persoane; 
 

ÎN DOSARUL DE ACORDARE A AJUTORULUI  PENTRU INCALZIREA 
LOCUINTEI VOR FI CUPRINSE TOATE PERSOANELE CARE LOCUIESC IN 
RESPECTIVA GOSPODARIE, INDIFERENT DACA AU GRAD DE RUDENIE 
SAU NU CU PROPRIETARUL. 
 

 

 

 

 



CUANTUMURILE AJUTORULUI DE INCALZIRE AU RAMAS ACELEASI CA IN 
ANUL 2009. 
 

Ajutoare încălzire a locuinţei cu gaze naturale 

VENIT NET MEDIU LUNAR  CUANTUM AJUTOR DE 
INCALZIRE  

Până la 155  262  
155,1 – 210  162  
210,1 – 260  137  
260,1- 310  112  
310,1 – 355  87  
355,1 – 425  62  
425,1 – 480  44  
480,1 – 540  31  
540,1 – 615  19  

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

VENIT NET MEDIU LUNAR/pe 
membru de familie  

CUANTUM AJUTOR DE 
INCALZIRE  

Până la 155  54  
155,1 – 210  48  
210,1 – 260  44  
260,1- 310  39  
310,1 – 355  34  
355,1 – 425  30  
425,1 – 480  26  
480,1 – 540  20  
540,1 – 615  16  

 


