Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2019-2020
Beneficiari:
familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru
de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili
solizi - cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta
in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;
o

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de
31 martie a anului urmator.

Conditii de acordare:
Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si a declaratiei pe propria
raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele
doveditoare.
Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:
o
o

proprietarul locuintei;
persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de

intretinere;
titularul contractului de inchiriere;
alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de
contract de inchiriere;
o
reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.
o
o

Lista documentelor utilizate:
➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere;
➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de
vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de
donatie etc.);
➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de
identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere
pentru minori);
➢ Certificat de casatorie;
➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa
se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul acorda sau nu acorda
tichete de masa;
➢ Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul
acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);
➢ Talon alocatie de stat sau adeverinta de la AJPIS Ialomita cu mentiunea daca beneficiaza de
alocatia de stat;
➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare
minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei,
de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara
adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011,
eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in
care acestea isi au domiciliul sau resedinta;
➢ Talon autoturism, daca este cazul.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente
in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.
Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de
domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la
modificarea ajutorului acordat.
Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă
modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru
încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei
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
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, cu excepția 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: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului
social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.
VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru
încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale
pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului
la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu
pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii
sistemului de incalzire utilizat.
Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat
date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite
necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
PRECIZARI
Dosarele se depun începând cu data 15 octombrie 2019 la Primăria comunei Stelnica.
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.

