
CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU 
ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE  

SEZONUL RECE 01.11.2021 - 31.03.2022 

Începând cu data 01 noiembrie 2021, instituția noastră, va începe acțiunea de primire a 

cererilor - declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr 226 

din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, 

aprobate HG nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. 

 Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe 

membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele singure care realizează 

venituri lunare nete până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor 

care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și 

prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

50/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cererile – declarația pe propria răspundere, însoţite de documentele privind 

componenţa familiei, veniturile şi bunurile detinute, se depun individual la biroul  

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul Primăriei Foeni. 

Declararea unui număr mai mare de membrii de familie, a unor venituri mai 

mici decât cele reale precum și nedeclararea bunurilor deținute, în scopul vădit 

de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals 

sau înșelăciune, după caz și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal. 

 

CONDIŢII DE ACORDARE 

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie se acordă pe baza 
Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere - formular tipizat, însoţită de documente 
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia 
precum şi dovada spaţiului locativ; 
 
(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în 
fotocopie: 
a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, 
carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru 
membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să 
corespundă cu locul de consum); 
b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani; 
c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după 
caz; 



d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii 
(inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană, prime, ore suplimentare, etc.); 
e) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară 
depunerii cererii; 
f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară 
depunerii cererii; 
g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii 
cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.; 
h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna 
anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit 
valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii); 
i) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul); 
j) Declarația unică pentru anul 2021 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală (ANAF), pentru atestarea veniturilor impozabile în cazul persoanelor constituite 
în asociații  familiale sau a persoanelor fizice autorizate; 
k) Adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), 
în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toate persoanele cu vârsta 
peste 16 ani (chiar daca sunt salariați, pensionari sau au indemnizații sociale); 
l) Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2021, dar care la 
momentul depunerii cererii au contract de muncă încetat vor depune o fotocopie a 
acestuia; 
m) Titularii cererilor, persoane singure care nu realizează venituri vor prezenta o 
dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) 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; 
n) Pentru persoanele care dețin depozite bancare, adeverință de la unitățiile bancare 
din care să rezulte valoarea acestora; 
o) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind depozitele bancare; 
p) Adeverință de la școală/facultate pentru elevi/studenți, din care să rezulte dacă 
beneficiază sau nu de bursă; 
q) Adeverință de la Compartimentul Agricol- Primăria Foeni -teren (intravilan curți 
construcții, teren extravilan-culturi), animale; 
r) Adeverință de la Compartimentul Impozite și Taxe Locale- Primăria Foeni din care să 
rezulte bunurile deținute în proprietate pentru toți membrii familiei; 
s) Dosar cu șină. 
 

      În cazul în care, sunt persoane absente temporar din familii (ex. sunt plecate la 
muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri 
ai familiei, însă solicitantul beneficiilor sociale are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor 
primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. 
Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri - poz.78 - Alte venituri. 

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele 
documente, după caz: 

• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă ( extras carte funciară 
actualizat); 
• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; 
• contractul de vânzare-cumpărare 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; 
• 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 locuinţă, însoţit 
de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară; 

(4) În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție 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. 

(5) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului 
de energie solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute. 

(6) Persoanele care au 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 fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din 
Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi 
înregistrată doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate. 

(7) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a autoturismului / motocicletei 
solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul 
şi/sau cartea de identitate a vehiculelor. 

(8) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie 
electrică vor anexa, în fotocopie ultima factură. 

(9) În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii 
domiciliază 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. 

 

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI 

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzire, se vor efectua anchete sociale la un interval de 6 luni. 
Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi. 

În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei și supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi 
documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se va înceta acordarea 
ajutorului/suplimentului. 

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate, se constată că la 
completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi 
veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea 



locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile 
deţinute, dreptul la măsurile de protecție social încetează începând cu luna următoare, 
iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin decizie a 
directorului executiv al AJPIS Timis. 

Precizări  

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe 
parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se 
face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la 
data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus 
documentele după data prevăzută mai sus. 

PENTRU SUPLIMENT – factura de energie electrică (toate paginile). 
 

Familiile și persoanele singure pot solicita acordarea suplimentului pentru 
energie dacă veniturile nete sunt până la valoarea prevăzută pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței, inclusiv în perioada sezonului rece. Suplimentul 
pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau 
separat și se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, 
cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.  

NU SE VOR PRELUA CERERI CU VENIT 0 LEI !!! 

IMPORTANT !!! 

TITULARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SUNT OBLIGAȚI SĂ 
COMUNICE PRIMARULUI ORICE MODIFICARE INTERVENITĂ ÎN COMPONENȚA 
FAMILIEI ȘI A VENITURILOR ACESTEIA, ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA LA 
CARE A INTERVENIT MODIFICAREA. 

ACEASTA SE FACE PRIN DEPUNEREA UNEI NOI CERERI- DECLARAȚII PE 
PROPRIE RĂSPUNDERE. 

 

 

(ANEXA NR.4) 

LISTA BUNURILOR  
CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 

LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 

BUNURI IMOBILE 

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospodăreşti 
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care 
depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 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 ori 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 3.000 lei, cu exceptia dobânzii; 

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. 

NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre 
bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


