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Copie acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei( BI, CI, C.I.P);
Copie certificat de nastere ale copiilor minori;
Copie certificat de casătorie, sau după caz, hotărîrea de divorț;
Adeverința eliberată de Registrul Agricol in care se menționează numarul membrilor
de familie, numele si prenumele acestora care locuiesc efectiv;
Adeverință registru agricol din care să rezulte terenul agricol deținut;
Adeverinta de salariat, din care să reiasă venitul net si valoarea bonurilor de masă,
prime, indemnizații de hrană, realizat in luna anterioară depunerii cererii (se va
specifica valoarea bonurilor de masă sau dacă angajatorul nu acordă bonuri de
masă);
Copie talon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
Copie talon de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
Copie talon de alocație de stat/extras cont bancar din luna anterioară depunerii
cererii;
Copie certificat de încadrare în grad de handicap si talonul privind pensia de
handicap;
Adeverinta de elev (unde este cazul) în care să se precizeze dacă primește bursă;
Adeverință de student (unde este cazul) în care să se precizeze dacă primește bursă;
Copie titlu de proprietate;
Copie contractul de vânzare cumpărare deținut de proprietar;
Copie contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de
habitație;
Copie actul de succesiune deținut de titular;
Copie contractul de închiriere deținut de titular;
Copie factura Electrica fata-verso;
Dosar de carton cu sina.

In vederea stabilirii dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei se vor solicita
urmatoarele acte doveditoare care atesta componenta familiei, veniturile realizate,
locuinta si bunurile detinute:
1. Componența familiei se dovedeste cu următoarele acte:
-

Actele de identitate ale solicitantului și membrilor familiei( BI, CI, CN,C.I.P);
Certificatul de casătorie, sau după caz, hotărîrea de divorț;
Adeverința eliberată de către Registrul Agricol in care se menționează numarul membrilor
de familie, numele si prenumele acestora care locuiesc efectiv;
Hotărîrea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului; (unde
este cazul)
Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator. (unde este cazul)

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
Adeverinta de salariat, din care să reiasă venitul net si valoarea bonurilor de masă, prime,
indemnizații de hrană, realizat in luna anterioară depunerii cererii (se va specifica valoarea
bonurilor de masă sau dacă angajatorul nu acordă bonuri de masă); Talon de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
Talon de alocație de stat din luna anterioară depunerii cererii;
Talon de indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații din luna anterioară
depunerii cererii;
Certificat de încadrare în grad de handicap; (unde este cazul)
Adeverință de student(unde este cazul) în care să se precizeze dacă primește bursă; (unde
este cazul)
Adeverință registru agricol din care să rezulte terenul agricol deținut.
3. Locuința se dovedește cu următoarele acte:
Contractul de vânzare cumpărare deținut de proprietar;
Contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație;
Actul de succesiune deținut de titular;
Contractul de închiriere deținut de titular;
Contractul de comodat deținut de titular;
Contractul de donație deținut de titular;
Împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de
închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16
ani dată unui membru de familie major.
4. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este: - Proprietarul locuinței ;
Succesorul de drept al proprietarului locuinței;
Persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu
rezerva dreptului de abitație/uzufruct;
Titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A
SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR. 226/16.09.2021

Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a
1
anexelor gospodăreşti
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. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care
2
nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie
agricolă
Bunuri mobile(*)
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime
mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu
1 handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor
dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu
accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10
2
ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără
3
remorci, rulote, autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor
4 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
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul
7
acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie
1 anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură,
respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală
se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:
a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul
facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure este de până la 200 lei;
b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;
f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;
h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;
i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;
j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;
k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure
este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU
INCALZIREA LOCUINTEI
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