
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece  
01 noiembrie 2020-31 martie 2021 

 
Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul 

acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, conform OUG nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabilește în funcție 
de venitul net lunar/membru de familie sau al persoanei singure, care nu trebuie 
să depășească suma de750 lei. 

Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2020-31 martie 2022 
și pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili pot depune 
cerere,insotita de acte doveditoate (PRIMARIE CENTRU) începând cu data de 
01 octombrie 2020.  

Cererile depuse în intervalul 01 - 20 octombrie 2019, respectiv 01- 20 
noiembrie 2020, se vor aproba pentru întreg sezonul rece,dar se vor putea 
depune cereri şi în intervalul 21 noiembrie 2020- 20 martie 2021 urmând ca 
ajutorul a se aproba în mod corespunzător, începând cu luna depunerii 
cererii/luna urmatoare. 

 
ACTE NECESARE 
-cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către 

Primărie/se poate descarca de pe site); 
-copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se 

gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, 
certificate de naştere pentru copiii mai mici de14 ani) obligatoriu, toţi membrii 
familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă; 

-copie autorizaţie construire, certificat moştenitor, contract vânzare 
cumpărare, închiriere, comodat; 

-adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară 
depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul; 

-copii cupoane de pensie, îndemnizaţie creştere copil,stimulent de 
inserţie,îndemnizaţie de handicap,îndemnizaţie de şomaj, din luna anterioară 
depunerii cererii,  

-copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea 
minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă 
Judecătorească se declară în mod obligatoriu); 

-carte de identiate autoturism; 
-viza registrul agricol (din care sa rezulta ca familia/persaoana singura 

nu detine teren mai mult de 1000 mp. 
-factura de gaze (pentru cei care solicta acordarea jutorului de incalzire 

cu gaze naturale) 

 



In cazul persoanelor care nu realizeaza venituri, verificarea se va efectua 
la depunerea cererii de acordare a ajutorului, de catre reprezentantii Biroului 
ATPS, in programul PATRIMVEN( baza de date ANAF). 

 
TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII, iar titularul 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice (printr-o noua cerere) 
primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau 
bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării. 

Cererile nesemnate de titular sau completate necorespunzător, vor fi 
respinse (neaprobate). 

 
DE REŢINUT (art.6 lit. „i” din OUG 70/2011): 

• titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz: proprietarul 
locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza 
unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, 
titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuiaori alt membru al 
familiei major şi împuternicitde proprietarul locuinţei,ori după caz, reprezentantul legal 
al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

 
CUANTUM AJUTOR SEZON RECE 

2020-2021 

 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile mai sus 

menţionate, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale . 

 

Limite venituri Cuantum 

ajutor lunar 

gaze 

Cuantum 

ajutor lunar 

lemne 

Cuantum ajutor lunar 

energie electrică 

Până la 155 lei 262 54 240 

155,1- 210 lei 190 48 216 

210,1- 260 lei 150 44 192 

260,1- 310 lei 120 39 168 

310,1- 355 lei 90 34 144 

355,1- 425 lei 70 30 120 

425,1- 480 lei 45 26 96 

480,1- 540 lei 35 20 72 

540,1- 750 lei 20 20 20 



 

 LISTA BUNURILOR 
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei 

    
 Bunuri imobile 

 1 
Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor 

gospodărești 

 2 

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri 

intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. 

Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial 

de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă    
 Bunuri mobile(*) 

 1 

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică 

de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 

destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și 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 
Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația 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 acționate 

hidraulic, mecanic sau electric 
 (*) Aflate în stare de funcționare.    
 Depozite bancare 
 1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii    
 Terenuri/animale și/sau păsări 

 1 

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală 

depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 

2.500 euro pentru familie 
 

NOTĂ Membrii familiilor şi persoanele singure care deţin sub orice formă (proprietate, 

închiriere, concesiune, comodat, folosinţă)cel puţin unul din bunurile cuprinse în 

această lista nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

SECRETAR GENERAL ORAS, 
Jr. Ioana Marilena Velcea 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


