
ANUNȚ PRIVIND PRELUAREA CERERILOR PENTRU 

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022  

                                          

                                               CADRUL LEGISLATIV 

- Legea nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie; 

- H.G. nr.1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru 

consumatorul vulnerabil de energie. 

                 Activitatea de preluare a cererilor în vederea acordării ajutorului pentru 

încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 01.noiembrie 2021 – 31.martie 

2022 și a suplimentului pentru energie, se va desfășura în localitatea SATCHINEZ 

începând cu data de 01. NOIEMBRIE 2021. 

                PROGRAM – LUNI, MARTI, MIERCURI , JOI -   

                                         ÎNTRE ORELE 9-13 

                 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru 

energie se va face începând cu luna noiembrie 2021, pentru solicitanții care au 

depus cererile și documentele doveditoare în perioada 01.11.2021 – 20.11.2021. 

– începând cu luna următoare, pentru solicitanții care au depus cererile și 

documentele doveditoare după data de 20 a lunii; 

– începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror 

drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a 

fost depusă cererea. 

 Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru 

încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie, valorile de referință în 

funcție de sistemul de încălzire și valoarea suplimentului pentru energie 

  

- Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele 

pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie 



 Familie: 1.386 lei/persoană 

 Persoană singură: 2.053 lei 

 LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMUL LUNAR AL 

AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE 

NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI/SAU 

PETROLIERI  

Limite de venituri 

(lei) 

Cuantum ajutor 

gaze naturale 

(lei)  

Valoarea de 

referință 250 

lei/lună 

Cuantum ajutor 

energie electrică 

(lei)  

Valoarea de 

referință 500 

lei/lună 

Cuantum 

ajutor 

combustibili 

solizi sau 

petrolieri (lei) 

Valoarea de 

referință 320 

lei/lună 

Până la 200 lei 

(100%) 

250 500 320 

200,1 – 320 (90%) 225 450 288 

320,1 – 440 (80%) 200 400 256 

440,1 – 560 (70%) 175 350 224 

560,1 – 680 (60%) 150 300 192 

680,1 – 920 (50%) 125 250 160 

920,1 – 1.040 (40%) 100 200 128 

1.040,1 – 1.160 

(30%) 
75 150 96 

1.160,1 – 1.280 

(20%) 
50 100 64 



1.280,1 – 1.386 

(10%) – pe membru 

de familie 

25 50 32 

1.280,1 – 2.053 

(10%) – persoana 

singură 

25 50 32 

 

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire 

 Gaze naturale: 250 lei/lună 

Energie electrică: 500 lei/lună 

Combustibili solizi și/sau petrolieri: 320 lei/lună 

 

- Suplimentul pentru energie – se acordă lunar, pe tot parcursul anului, 

cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate: 

-  Energie electrică: 30 lei/lună 

- Gaze naturale: 10 lei/lună 

- Combustibili solizi și/sau petrolieri: 20 lei/lună 

                În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, 

cuantumul suplimentului este 70 lei/lună. 

           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 

 

                     



ACTE NECESARE PENTRU OBȚNEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE 

CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI 

SOLIZI ȘI/SAU PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE 

 

- Cererea si declarația pe proprie răspundere care se găsește la sediul Primăriei 

Satchinez,   

-  Copie de pe contractul de vânzare- cumpărare, contractul de 

închiriere,  comodat pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, 

pentru imobilul/apartamentul/locuinţa, certificatul de mostenitor, etc. la care 

se solicită ajutorul ; 

-  Actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor 

familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa 

la care se solicită ajutorul; 

-  Certificatul de căsătorie, dupa caz; 

-  Hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia 

copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de 

protecţie pentru copii; 

- Pentru persoanele care sunt încadrare în grad de handicap- copie certificat de 

încadrare în grad de handicap 

-  Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii 

cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul 

primește da/ nu  bonuri valorice prime, ore suplimentare etc și care este 

valoarea acestora; 

-  Cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de 

şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii 

cererii; 

-   Adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu 

realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Timișoara, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta 

de 16 ani (chiar dacă sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii 

sociale); 

- Alte venituri realizate în țară sau străinătate; 



- Adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă 

beneficiază  sau nu de  bursă; 

-  Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi 

independente sau chirii; 

-  Adeverinţa de la registrul agricol din localitatea de domiciliu și/sau din 

localitatea în care deține TERENURI AGRICOLE, ANIMALE, PĂSĂRI, 

TERENURI ( INTRAVILAN, CURȚI- CONSTRUCȚII, EXTRAVILAN- 

CULTURI).  

- Foaie de patrimoniu eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din 

cadrul Primariei  SATCHINEZ, din care să rezulte bunurile detinute în 

proprietate pentru toţi membrii familiei.  

-  Factură de energie electrică  recentă (din  luna anterioară depunerii 

cererii )- toate paginile; 

- Factură de gaze recentă (din luna anterioară depunerii cererii )- toate 

paginile; 

-  DOSAR CU ȘINĂ  de carton 

 În cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ 

sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a 

autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii. 

-  Adeverință cu suma detinută în depozite bancare, PENTRU CEI CARE 

DEȚIN DEPOZITE BANCARE. 

-  Alte acte in funcție de situație 

 PENTRU SUPLIMENT:  copie de pe factura gaze naturale (toate paginile) si/sau 

factura energie electrică (toate paginile) 

           La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al 

persoanei singure se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia 

în luna anterioară depunerii cererii cu excepţia următoarelor venituri: 

- alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,  



- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- bursele școlare și sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de tichet social 

pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din 

familii defavorizate, 

- sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 

aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în 

condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de 

despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale. 

- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de 

despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale. 

                                        

                                         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. 

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

 

          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. 

        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. 

 



Beneficiarii de VMI ( ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei) vor completa 

cererea și declaratia pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare a 

unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi. 

         

           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 socială încetează începând cu luna 

următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile 

legii, prin decizie a directorului executiv al AJPIS. 

 

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

mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul 

vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, 

uz de fals sau înşelăciune, după caz și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor 

Codului Penal. 

 

 

 

 


