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ANUNȚ
PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE!!!
Primăria Comunei Florești, prin Serviciul de Asistenţă Socială, Medicină Școlară,
Probleme Romi începe colectarea cererilor pentru acordarea de AJUTOARE DE
ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE / ENERGIE ELECTRICĂ / LEMNE şi a
suplimentului pentru energie, în conformitate Legea nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu
data de 20 octombrie 2021.
Persoanele cu venituri mici, care au domiciliul sau reședința pe raza
administrativ-teritorială a Comunei Florești, pot depune cererile începând cu data de
20.10.2021 la sediul Primăriei Florești, str.Avram Iancu, nr.170, parter.
Cererile vor fi însoțite de actele necesare în vederea acordării ajutorului de încălzire
cu gaze naturale / energie electrică / lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie
2021 – martie 2022.

BENEFICIARII
Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt
luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053
lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul,
depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
proprietar al locuinţei;
•
succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
•
persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de
întreţinere sau cu drept de habitaţie;
•
titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
•
alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul
contractului de închiriere;
•
reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub
interdicţie, etc).
•

La stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în
calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii
cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj,
indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii
legale de întreţinere şi alte creanţe legale.
Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social,
alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de
care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de
grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile
obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu
caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de
ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

ACTE NECESARE
Cererea va fi însoţită la depunere de următoarele acte:
• Cerere – declarație pe propria răspundere (se ridică de la ghișeul de Asistență Socială, Medicină
Școlară și Prombleme Romi)
• Copii + original după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie ( C.I, B.I, C.P.I, Certificat
de naștere copiii sub 14 ani), după caz sentință divorț,, certificat deces, acte care să ateste situația
minorilor care nu locuiesc cu părinții( curatelă, tutela, plasament, hotărâre încredințare)
• Permis de ședere temporară/permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau
apatrizi cu domiciliu/reședința în România
• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate,
contract de închiriere/ comodat, pentru chiriași împuternicire de la proprietarul locuinței, legalizată
la notar etc.);
Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente după caz: contractul de vânzarecumpărare a unui imobil tip locuinţă; contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; contractul de
vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct
viager; contractul de schimb de locuinţe; contractul (convenţia) de partaj voluntar; contractul de
întreţinere sau contractul de rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un
imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat; contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui
imobil cu destinaţia de locuinţă, în cazul în care contractul nu prezintă autentificare semnătură sau
dată certă se solicită, în fotocopie, contractul de vânzare-cumpărare a imobilului; certificatul de
moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului
de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; autorizaţia de construcţie ori
contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a
locuinţei sau de recepţie preliminară
• În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major
care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială)
din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are
domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.
• copii după talonul/ cartea de identitate/ ale autoturismelor deţinute (unde este cazul); pentru a dovedi
vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei,
• acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă
salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă,
cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora
nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care
să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține;
• Declaraţia unică pentru anul 2021 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
privind veniturile impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoanelor
fizice autorizate

• adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul, numele și prenumele,
CNP-ul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru
solicitanţii care depun cererea individual);
• copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită
ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).
• Persoanele care au reședința (flotant) pe raza Comunei Florești și domiciliul stabil situat pe raza
altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de
domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor/supliment,
Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din
Registrul Agricol eliberate de aceeaşi institutie.
• Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate
• Pentru titularii cererilor, persoane singure, care nu realizează venituri se va anexa o dovadă
(ex.facturi utilităţi) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se
vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere
• În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii locuiesc la alte adrese şi
care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în
condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea
părinţilor naturali.
• Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi înregistrată doar în situaţia în care se
vor prezenta toate documentele solicitate.
• DOSAR PLIC
Cererile se depun individual.

Ce tipuri de ajutoare pot fi acordate conform Legii nr. 226/2021:
a. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau
petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022)
b. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe
tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.
I. Ajutorul pentru încălzirea locuinței:
•

pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru
gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau
petrolieri, respectiv:
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IMPORTANT: Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de
încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de
la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice,
iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție se
sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a)

30 lei / lună pentru consumul de energie electric;

b)

10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;

c)

10 lei / lună pentru consumul de energie termică;

d)

20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu:
- Iluminatul locuinței,
- Susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință,
- Asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din
motive de sănătate,
- Utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie
OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI /
SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune
cererea pentru acordarea dreptului.
2. Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului energetic sunt obligați să comunice orice
modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la
data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și
declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea., la sediul
Primăriei Florești.
Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat,
începând cu luna următoare producerii modificării.
Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista
bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor
de urmărire penală.

ORARUL DE ELIBERARE A
FORMULARELOR SI DE DEPUNERE A
DOSARELOR:
LUNI, MARTI, MIERCURI: 9:00-14:00
JOI: 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:30
VINERI - 9:00-12:00

