
 

 

SEZONUL RECE 2016 - 2017 

 

1. Ajutorul pentru incalzirea cu energie termica se acorda familiilor si persoanelor singure care se incadreaza in 
prevederile OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc toate conditiile de acordare 
specificate la cap. 6 mai jos 

Familii 

transa de 
venit  net 
mediu pe 
membru de 
familie (vezi 
8.1) 

procent 
guvern 

procent 
primarie 

 0 - 155   90 %  6%  

 155,1 - 210  80 %  12%  

 210,1 - 260  70 %  18%  

 260,1 - 310  60 %  24%  

 310,1 - 355  50 %  30%  

 355,1 - 425  40 %  36%  

 425,1 - 480  30 %  42%  

 480,1 - 540  20 %  48%  

 540,1 - 615  10 %  54%  

 615,1 - 786  5 %  57%  

 
 
Mentiuni foarte importante:  
Ajutorul pentru energia termica furnizata in sistem centralizat se acorda doar in limita unor consumuri maxime 
stabilite de guvern, in functie de luna si de numarul de camere, dupa cum urmeaza: 

Tabela cu consumuri maxime pentru care se acorda ajutorul 

Tip locuinta 
/  
consum 
lunar 
maxim Gcal 

 Ianuarie  Februarie  Martie  Noiembrie  Decembrie 

 1 camera  0,82  0,68  0,61  0,67  0,74 

 2 camere  1,22  1,06  0,95  1,07  1,22 

 3 camere  1,59  1,39  1,24  1,39  1,58 

 > 4 camere  2,21  1,86  1,73  1,94  2,21 
 
Valoare Ajutor = (procent ajutor Guvern + procent ajutor Primarie) * consum Gcal (vezi explicatiile de mai jos) * pret GCal/ 100 
 
Nota: In situatia in care consumul efectiv realizat la caldura este mai mic decat consumul maxim compensat (din 
tabela), in formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; in situatia in care consumul efectiv realizat 
este mai mare sau egal cu consumul maxim compensat (vezi tabela), in formula de mai sus se trece consumul maxim 
compensat (din tabela de mai sus). 
 

 

 

 

 

Persoane singure 

transa de venit 
net total 
persoana singura 
(vezi 8.2) 
 

procent 
guvern 

procent 
primarie 

 0 - 155   100 %  0 % 

 155,1 - 210  90 %  6%  

 210,1 - 260  80 %  12%  

 260,1 - 310  70 %  18%  

 310,1 - 355  60 %  24%  

 355,1 - 425  50 %  30%  

 425,1 - 480  40 %  36%  

 480,1 - 540  30 %  42%  

 540,1 - 615  20 %  48%  

 615,1 - 786  15 %  51%  

 786,1 - 1082  10 %  54%  



2. Ajutorul pentru incalzirea cu lemne de foc se acorda familiilor si persoanelor singure care se incadreaza in 
prevederile OUG 70/2011cu modificarile si completarile ulterioare si care indeplinesc toate conditiile de acordare 
specificate la cap. 6 de mai jos: 

Familii 

transa de venit 
net mediu pe 
membru de 
familie (vezi 8.1) 

suma 
lunara 
guvern 
(lei) 

cantitate lemne (kg) 
Primarie/sezon 

 0 - 155   54 lei  1650  

 155,1 - 210  48 lei  1650  

 210,1 - 260  44 lei  1650  

 260,1 - 310  39 lei  1430  

 310,1 - 355  34 lei  1430  

 355,1 - 425  30 lei  1430  

 425,1 - 480  26 lei  1100  

 480,1 - 540  20 lei  1100  

 540,1 - 615  16 lei  1100  

 615,1 - 1000  0 lei  880  

 1000,1 - 1800  0 lei  550  

 
 
Beneficiarii de ajutor social in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, vor beneficia de 700 kg de lemne de foc 
 
Mentiuni foarte importante:  
Cantitatea de lemne se acorda o singura data pentru tot sezonul rece (noiembrie – martie). Sumele de bani se acorda 
cumulat, o singura data, pentru toata perioada sezonului rece. Se va asigura transportul lemnelor la domiciliul 
solicitantului pentru cei care nu isi pot asigura transportul.  
 
3. Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se acorda familiilor si persoanelor singure care se 
incadreaza in prevederile OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si care indeplinesc toate conditiile de 
acordare specificate la cap. 6 mai jos 
 

Familii si persoane singure 

transa de venit net mediu pe membru de familie sau venit net total 
al persoanei singure (vezi 8.1, 8.2) 

suma compensare  

 0 - 155   262 lei 

 155,1 - 210  190 lei 

 210,1 - 260  150 lei 

 260,1 - 310  120 lei 

 310,1 - 355  90 lei 

 355,1 - 425  70 lei 

 425,1 - 480  45 lei 

 480,1 - 540  35 lei 

 540,1 - 615  20 lei 

 
 
 
Ajutorul pentru gaze se acorda in cuantumurile specificate mai sus, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de 
gaze naturale consumate in perioada sezonului rece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoane singure 

transa de venit net 
total persoana 
singura (vezi 8.2) 

suma 
lunara 
guvern 
(lei) 

 cantitate lemne 
(kg) 
Primarie/sezon 

 0 - 155   54 lei  1650  

 155,1 - 210  48 lei  1650  

 210,1 - 260  44 lei  1650  

 260,1 - 310  39 lei  1430  

 310,1 - 355  34 lei  1430  

 355,1 - 425  30 lei  1430  

 425,1 - 480  26 lei  1100 

 480,1 - 540  20 lei  1100  

 540,1 - 615  16 lei  1100 

 615,1 - 1200  0 lei  880  

 1200,1 - 2100  0 lei  550  



4. Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL nu se mai 

acorda in sezonul rece 2016 - 2017 

 
5.  Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica 
sau centrala termica cu functionare electrica trifazata) se acorda familiilor si persoanelor singure si indeplinesc toate 
conditiile de acordare specificate la cap. 6 mai jos, dupa cum urmeaza:  
 
5.1. Pentru familiile si persoanele singure care se incadreaza in prevederile OUG 70/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, iar titularul de cerere de ajutor este si titularul contractului incheiat cu furnizorul de energie 
electrica 
 

Familii si persoane singure  

transa de venit net mediu  pe 
membru de familie sau venit 
total al persoanei singure (vezi 
8.1, 8.2) 

suma lunara 
guvern (lei) 

suma lunara 
primarie (lei) 
 

total (lei) 

 0 - 155   240 lei 24 lei 264 lei 

 155,1 - 210  216 lei 22 lei 238 lei 

 210,1 - 260  192 lei 19 lei 211 lei 

 260,1 - 310  168 lei 17 lei 185 lei 

 310,1 - 355  144 lei 14 lei 158 lei 

 355,1 - 425  120 lei 12 lei 132 lei 

 425,1 - 480  96 lei 10 lei 106 lei 

 480,1 - 540  72 lei 7 lei 79 lei 

 540,1 - 615  48 lei 5 lei 53 lei 

 615,1 - 915 0 lei 53 lei 53 lei 

 
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau 
centrala termica cu functionare electrica trifazata) se va acorda numai dupa efectuarea anchetei sociale pentru fiecare 
solicitant. Este obligatoriu ca titularul din cererea de ajutor de incalzire sa fie titular de contract cu furnizorul de 
energie electrica. Acordarea sumelor de bani se va face prin compensare intre Primarie si furnizorul de energie 
electrica (nu se acorda sumele de bani direct beneficiarilor, de la casierie), dar nu mai mult decat contravaloarea 
energiei electrice pe luna respectiva 
 
5.2 Pentru familiile si persoanele singure care se nu incadreaza in prevederile OUG 70/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul ca titularul de cerere de ajutor nu este si titularul contractului incheiat cu furnizorul de 
energie electrica 
 

Familii si persoane singure  

transa de venit net mediu  pe membru de familie sau 
venit total al persoanei singure (vezi 81, 8 .2) 

suma lunara primarie (lei) 

 0 - 155  132 lei  

 155,1 - 210  119 lei  

 210,1 - 260  106 lei  

 260,1 - 310  92 lei  

 310,1 - 355  79 lei  

 355,1 - 425  66 lei  

 425,1 - 480  53 lei  

 480,1 - 540  40 lei  

 540,1 - 915  26 lei  

 
 Acordarea sumelor de bani se va face la casieria Primariei. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 Pentru familiile si persoanele singure care locuiesc in campusul social Henri Coanda si care detin contract de 
inchiriere de tip 2 sau 3 
 

Familii si persoane singure 

transa de venit net mediu  pe membru de 
familie sau venit total al persoanei singure 
(vezi 8.1, 8.2) 

suma lunara primarie (lei) 

 0 - 155   264 lei  

 155,1 - 210  238 lei  

 210,1 - 260  211 lei  

 260,1 - 310  185 lei  

 310,1 - 355  158 lei  

 355,1 - 425  132 lei  

 425,1 - 480  106 lei  

 480,1 - 540  79 lei  

 540,1 - 915  53 lei  

 
 
Acordarea sumelor de bani se va face prin compensare intre Primarie si RAEDPP (nu se acorda sumele de bani direct 
beneficiarilor, de la casierie), dar nu mai mult decat contravaloarea energiei electrice pe luna respectiva 
 
 
6. Conditii de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei 
 
6.1 Lista bunurilor care se iau in calcul la stabilirea dreptului la ajutor de incalzire (detinute in proprietate sau 
folosinta) 
 
Nota:    - bunurile se iau in calcul cumulat, pentru intreaga familie pentru care se solicita ajutorul de incalzire 

- detinerea a cel putin unuia dintre bunurile mentionate mai jos conduce la excluderea acordarii ajutorului 
pentru incalzirea locuintei 

  
 

Bunuri imobile 

1 
Clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti; se iau in 
calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea acestora.  

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.  

 
 
 



 
6.2. Acte necesare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  
        
Toti solicitantii de ajutor de incalzire, indiferent de tipul acestuia (energie termica, gaze naturale, lemne de foc, energie 
electrica), este obligatoriu sa depuna, pe langa formularul de cerere, urmatoarele acte doveditoare: 
 

A. Acte doveditoare privind locuinta pentru care se solicita ajutorul pentru incalzire: 
Dovada privind modalitatea in care solicitantii de ajutor de incalzire locuiesc la adresa mentionata in formularul de 

cerere se face, dupa caz, cu unul din urmatoarele documente doveditoare (in copie): 
- contract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de 

habitaţie sau contract de închiriere (inregistrat la administratia financiara si valabil) sau certificat de moştenitor sau 
contract de comodat sau contract de concesiune sau împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinţei pentru 
membrii săi de familie care locuiesc în locuinţa sa.  

Nota: contractul de comodat nu trebuie autentificat la notar; toate contractele, de orice tip, trebuie sa fie valabile 
 
B. Acte doveditoare privind componenta familiei 
Pentru fiecare din membrii familiei mentionati in formularul de cerere se vor depune urmatoarele documente (in 
copie): 

- buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu varsta peste 
14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele mentionate in formularul de cerere sa aiba inscrisa in actele de identitate 
adresa la care solicita ajutorul pentru incalzire (mutatia sau viza de resedinta); 

- certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani. 
Nota: actele de identitate trebuie sa fie valabile 
 

C. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei 
Se vor atasa actele doveditoare mentionate in coloana “acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere, 

pentru toate persoanele mentionate in cerere care realizeaza categoriile respective de venituri, respectiv: 
- pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 43, 45, 81, 82, 83 se vor depune adeverinte eliberate de 

angajator pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizeaza categoria respectiva de venit; 
se vor declara veniturile nete realizate in luna anterioara completarii si semnarii cererii (data cererii trecuta pe 
aceasta de catre titular); Exemplu: daca data completarii cererii este in luna octombrie, adeverintele de venit 
trebuie sa certifice veniturile realizate in luna septembrie etc. 

- pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 76 se vor depune copie dupa mandat postal/extras de cont/decizie pentru 
fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizeaza categoria respectiva de venit 

- pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 se vor depune adeverinte eliberate de 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primit cereri 
zilnic intre orele 8:30 – 15:30, de luni pana vineri) pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care 
realizeaza categoria respectiva de venit; Pentru veniturile obtinute din activitati independent sau agricole se va 
lua in calcul venitul estimat conform ultimei declaratii depusa la Directia Generala a Finantelor Publice (in acest 
sens, se va atasa la dosarul de cerere copie dupa aceasta declaratie); 

- pentru categoriile de venituri de la codul 70 se vor depune copii dupa contractele de munca; 
- pentru categoriile de venituri de la codul 73 se vor depune copii dupa hotararea judecatoreasca; 
- pentru categoriile de venituri de la codurile 74, 75 se vor depune adeverinte eliberate de institutia de invatamant 
- pentru categoriile de venituri de la codurile 77, 78, 79, 80 se vor depune adeverinte eliberate de institutiile 

competente; 
 

 
D. Alte acte doveditoare 

- copie dupa cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care sa reiasa anul de 
fabricatie), aflate in stare de functionare, detinute de toti membrii familiei mentionati in formularul de cerere; 
Atentie! Chiar daca autoturismul are vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul 
mentionat mai sus. 
- copie dupa actul de proprietate al bunurilor detinute de toate persoanele mentionate in formularul de cerere, 
bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate in stare de functionare; 

 - copie dupa ultima factură de plată pentru abonaţii individuali RADET, CONGAZ sau ENEL, in functie de 
modalitatea de incalzire (titularul din cererea de ajutor de incalzire trebuie sa fie si titularul de contract individual cu 
furnizorul). 

         - adeverinţă de la Asociaţia de proprietari pentru abonatii Radet sau Congaz (dupa caz), din care să rezulte 

numele şi numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului pentru 



incalzire, sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere, precum si numarul 

de camere al locuintei  - original, semnat si stampilat; 
 
Toate actele doveditoare, impreuna cu formularul de cerere, se vor introduce intr-un dosar cu sina. Asociatiile de 
locatari/proprietari vor depune cate un dosar pentru fiecare familie/persoana solicitanta. Se completeaza obligatoriu pe 
ultima pagina din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar. 
 
 
Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere - poate fi descarcat de pe site-ul institutiei sau ridicat, in 
functie de modalitatea de incalzire, de la sediul Primariei de pe strada Ecaterina Varga nr. 25-27, City Park Mall (aripa 
noua, etaj 1) sau Amzacea nr. 13. 
 
 
ATENTIE! 

- se declara si se iau in calcul toate veniturile nete ale tuturor membrilor de familie mentionati in formularul de 
cerere, realizate de acestia in luna anterioara completarii si semnarii cererii; 

- in situatia in care veniturile realizate de membrii familiei mentionati in formularul de cerere sau de persoana 
singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora 
in raport cu perioada pentru care au fost acordate; 

- orice venit obţinut se va menţiona în cerere atat in dreptul fiecarei persoane cat si la cap. 5 in dreptul codului 
corepunzător (cumulat pe cod, dupa caz) şi va fi însoţit de actul/actele doveditoare menţionate in coloana 
“acte doveditoare”; 

- singurele venituri care nu se iau în calcul sunt: alocatia de stat, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea 
familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studiu, sociale şi  
sprijinul financiar “Bani de liceu”; 

- persoanele care beneficiaza de pensii trebuie sa declare toate tipurile de pensii pe care le primesc; nu se 
solicita adeverinte de la Casa Judeteana de Pensii; 

- persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj trebuie sa declare cuantumul ajutorului incasat in luna 
anterioara depunerii cererii, si trebuie sa depuna un nou formular de cerere actualizat in momentul in care 
inceteaza dreptul la ajutorul de somaj; nu se solicita adeverinte de la Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de munca; 

- se declara toate tipurile de alocatii si indemnizatii dar nu se solicita adeverinte de la Agentia Judeteana 
de Plati si Inspectie Sociala pentru alocatia de stat, alocatia de plasament, indemnizatii de hrana; 

- salariatii Primariei Municipiului Constanta, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, medicii si 
asistentii medicali de la cabinetele scolare si de la gradinite nu trebuie sa depuna adeverinte de venit 
eliberate de Primaria Constanta, dar declara toate veniturile nete obtinute; 

- veniturile obtinute din strainatate se declara la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, 
atasandu-se copie dupa contractul de munca; 

- pentru solicitantii care se incalzesc cu energie electrica sau gaze naturale, titularul cererii de ajutor de 
incalzire este obligatoriu sa fie si titular de contract cu ENEL, respectiv CONGAZ (cu exceptia celor care nu 
sunt titulari de contract cu ENEL, si care  vor beneficia de ajutorul mentionat la capitolul 5.2);  

- pentru solicitantii care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat, si au contracte 
individuale incheiate cu RADET (nu prin asociatiile de locatari/proprietari), titularul cererii de ajutor de 
incalzire este obligatoriu sa fie si titular de contract individual cu RADET; 

- se iau in calcul si se bifeaza in formularul de cerere la “Clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa 
de domiciliu şi anexele gospodăreşti” inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea 
acestora 

 
 

  
MENTIUNI FOARTE IMPORTANTE 

- se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate (pe toate paginile unde 
se solicita acest lucru) si pe care nu a fost trecuta data completarii; 

- se vor respinge cererile la care se vor constata, in urma verificarii declaratiilor privind veniturile/bunurile 
detinute de toate persoanele mentionate in formularul de cerere, nereguli (fals in declaratii); 

- in urma verificarii cu baza de date de la Casa Judeteana de Pensii, se vor respinge cererile in care nu au 
fost mentionate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzator; 

- in urma verificarii cu baza de date de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, se vor 
respinge cererile in care nu au fost trecut ajutorul de somaj, la codul de venit corespunzator; 

- in cazul respingerii cererii, solicitantul poate venit cu o noua cerere (dosar), cu conditia remedierii 
problemelor semnalate (caz in care va beneficia de ajutor incepand cu luna urmatoare); 



- in urma verificarii cu baza de date de la Evidenta Populatiei se vor respinge cererile in care au fost 
mentionate persoane decedate sau se vor inceta drepturile la ajutor de incalzire in situatia in care nu a fost 
anuntat decesul unei persoane in termen de 5 zile de la data evenimentului; 

- orice modificare atat in componenta familiei, cat si in veniturile acesteia sau in bunurile detinute, se declara 
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, prin completarea unui nou formular de 
cerere, la care se anexeaza doar actele care dovedesc modificarea. 

 
 
 

Vedeti si Precizari emise de Ministerul Muncii si Intrebari si Raspunsuri  
 
 
7. Termene si conditii de depunere 
 
Cererile se depun dupa cum urmeaza:  
1. Cei care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat (asociatiile de locatari/proprietari sau 
persoanele fizice cu contracte individuale incheiate cu RADET Constanta) vor depune cererile la sediul Primariei de pe 
strada Ecaterina Varga nr. 25-27 de luni pana vineri intre orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 488185, 0241 488163; 
 
2. Cei care se incalzesc cu gaze natural sau energie electrica vor depune cererile la sediul Primariei de la City Park 
Mall (aripa noua, etaj 1) de luni pana vineri intre orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 485523, 0241 485527; 
 
3. Cei care se incalzesc cu lemne de foc vor depune cererile la sediul Primariei de pe strada Amzacea nr. 13 de luni 
pana vineri intre orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 484218. 
 
 
Pentru orice nelamuriri sunati la numerele de telefon de mai sus sau trimiteti email pe adresa 
ajutoareincalzire@primaria-constanta.ro. 
 
Termenele lunare de depunere a solicitarilor noi de ajutor de incalzire sunt: pana pe data de 20 a fiecarei luni pentru 
a putea fi luati in evidenta cu luna respectiva (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie 2016,  cererile se depun  
pana pe  data de 20 noiembrie inclusiv).  
 
Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in 
componenta familiei si a veniturilor acesteia in termen de 5 zile de la data modificarii. Modificarile sau, dupa caz, 
incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit. 
 
In cerere se vor trece:  
A. toate persoanele care locuiesc in apartamentul/locuinta pentru care se solicita ajutor si indiferent daca intre 
acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa apartamentului in actul de identitate sau 
sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; pot beneficia 
de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie. 
B. toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna anterioara depunerii cererii, 
completate cat mai citet in dreptul codului de venit corespunzator  
C. in cerere se va specifica obligatoriu numarul de camere al locuintei. 
D. in cerere se vor bifa corespunzator, dupa caz, bunurile detinute; nu bifati nimic daca nu detineti nici unul din bunurile 
specificate. 
 
Familiile sau persoanele singure care au incheiat contracte individuale cu furnizorul de energie termica (RADET) sau 
gaze naturale (CONGAZ), precum si cei care se incalzesc cu lemene de foc sau curent electric, depun cererile 
individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociatii de locatari/proprietari depun numai prin 
intermediul reprezentantului asociatiei. 
 
8. Definitii 
 
8.1 Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie (realizate in 
luna anterioara depunerii cererii) impartita la numarul total de membri din familia respectiva; 
 
8.2 Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilor nete ale persoanei singure (realizate in luna 
anterioara depunerii cererii). 
 
8.3 Titularul ajutorului este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este intreaga familie a acestuia.  
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Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care 
indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: 
proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de 
vanzare-cumparare cu clauze de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, 
concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si legal 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 sau 
al persoanelor prevazute la art. 43 alin. 1 litera b si art. 178 lit.a si b din Legea 287/2009, republicata, cu modificarile 
ulterioare. 
 
8.4 Prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de 
rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de 
imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; 
 
8.5 Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai 
afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se 
gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.  
 
8.6 Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea 
titularului ajutorului ori inchiriata asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa 
in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de 
imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau 
resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor 
Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
9. Verificarea declaratiilor pe propria raspundere 
Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si 
veniturile acesteia, se vor efectua prin sondaj anchete sociale. Daca se constata ca nu s-a declarat corect numarul 
membrilor de familie si/sau nu s-a completat lista bunurilor aflate in proprietate, dreptul la ajutorul pentru incalzirea 
locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile 
legii. De asemenea, daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primaria are obligatia sa sesizeze 
organul de urmarire penala. Se vor face de asemenea verificari ale declaratiilor privind veniturile realizate si 
bunurile detinute in proprietate de catre fiecare membru din familia beneficiara de ajutor de incalzire prin 
compararea cu informatiile detinute de catre alte institutii cu care exista incheiate protocoale de colaborare in 
acest scop! 
 
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul 
vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa 
caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor codului penal.  
Declararea incorecta a componentei familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor detinute, 
se sanctioneaza cu amenda intre 200 si 1000 lei. 

 


