PRIMARIA MUNICIPIULUI MOTRU

PRECIZARI PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
Incepand cu data de 3 octombrie 2016 , in municipiul Motru se va derula activitatea de distribuire a
cererilor de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica , gaze , lemne , carbuni ,
combustibili petrolieri , potrivit OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece .

1. AJUTOARELE PENTRU ENERGIE TERMICA - beneficiaza familiile si persoanele singure in
situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei in cazul familiilor si
1.082 lei in cazul persoanei singure, dupa cum urmeaza ;
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Pentru persoanele singure ale caror venituri sunt pana la 786 lei compensarea procentuala este mai
mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie .
Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 786,1 lei si 1.082 lei compensarea
procentuala este de 10% .
Pentru persoanele beneficiare de ajutor social compensarea procentuala este de 100% .
2. AJUTOARELE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE – beneficiaza
familiile si persoanele singure care realizeaza venituri de pana la 615 lei / membru de familie , dupa
cum urmeaza ;
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3. AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE , CARBUNI ,
COMBUSTIBILI PETROLIERI – beneficiaza familiile si persoanele singure care realizeaza
venituri de pana la 615 lei / membru de familie , dupa cum urmeaza ;
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Pentru persoanele beneficiare de ajutor social , ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni ,
combustibili petrolieri este de 58 lei .
4. AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE ELECTRICA beneficiaza familiile si persoanele singure care realizeaza venituri de pana la 615 lei / membru de
familie , dupa cum urmeaza ;
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Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de
încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost
debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a
energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
Beneficiaza de ajutorul pentru incalzirea locuintei numai familiilor si persoanelor singure care nu
beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau
altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice , precum si in baza legii .
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordate a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece , stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
face prin dispoziţie a primarului , după cum urmează :
începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii
respective
începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după 20 ale lunii respective
începând cu 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 .

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
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
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
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 acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
1 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.

Indicatii privind modalitatea de completare a cererii pentru subventia la incalzire
- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură
care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care 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 acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de
proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al
persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani ;
- familie – soţul , soţia , precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de
rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în
cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în
întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se
gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată ;
- locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea
titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată
la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele
sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se
asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel
cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- cererile se completeaza numai de catre titularul ajutorului ;
- NU pot beneficia de acest ajutor proprietarii de apartamente care nu locuiesc efectiv in ele ;
- cererile vor fi completate, datate si semnate de catre titularul locuintei. Acestea se vor completa cu
majuscule si cat mai citet.
- titularul nu se mai trece la membrii familiei.
- codurile numerice trebuie sa aiba 13 cifre si sa fie scrise foarte citet.
- titularii cererilor au obligatia de a efectua corect calculul venitului mediu pe membru de familie (suma
tuturor veniturilor din familie impartita la numarul total de membrii ai familiei)!
- In cerere se vor trece:
A. toate persoanele care locuiesc in apartamentul pentru care se solicita ajutor si indiferent daca intre
acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa apartamentului in actul de
identitate , sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a
locuintei;
B. toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna anterioara
depunerii cererii, completate cat mai citet in dreptul codului de venit corespunzator ;
C. in cerere se va bifa obligatoriu numarul de camere al locuintei.
Titularii ajutoarelor pentru încalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare
intervenita în componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificarii.
Modificarile sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuintei se fac începând cu luna
urmatoare celei în care au intervenit modificarile .
- În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să
furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea
locuinţei nu se mai acordă.
- În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agenţiilor teritoriale 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 ajutorul pentru încălzirea locuinţei
încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în
condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.
- Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se
recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se
transferă agenţiei teritoriale şi se fac venituri la bugetul de stat.

- În situaţia în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agenţiile teritoriale, se
constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se
apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze
organele de urmărire penală.
Declararea incorecta a componentei familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a
bunurilor detinute, se sanctioneaza cu amenda intre 200 si 1000 lei.
ACTE NECESARE STABILIRII SI ACORDARII AJUTORULUI
PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
-

-

-

-

formularul tip de cerere si declaratie pe propria raspundere , completate si semnate de catre
solicitant ;
copie act de proprietate locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă
aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de
folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie
sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la
stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi
locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială ;
copie dupa BI/CI pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani , copie dupa carti de
identitate provizorie sau permise de sedere permanenta ( domiciliul sau resedinta trebuie sa
corespunda cu adresa la care se solicita ajutorul ) ;
copie dupa certificatele de nastere pentru membrii de familie care nu au implinit varsta de 14 ani ;
adeverinta de la Serviciul Taxe si Impozite Locale pentru toti membrii familiei majori ;
copie dupa certificatul de imnatriculare sau cartea de identitate a masinii , din care sa reiese anul de
fabricatie al masinii ;
copie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau certificat de deces ( dupa caz ) ;
copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei , a plasamentului
sau de instituire a tutelei / curatelei copilului aflat in intretinere ;
adeverinta de salariu , cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii ( inclusiv valoarea
tichetelor de masa sau specificatia " nu beneficiaza de tichete de masa" ) in care sa se specifice daca
beneficiaza sau nu de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza
contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice ;
cupon de pensie ( orice tip de pensie ) din luna anterioara depunerii cererii ;
cupon indemnizatie somaj din luna anterioara depunerii cererii ;
adeverinta pentru elevi si studenti , din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de bursa ;
decizii de impunere din care sa rezulte veniturile realizate din activitati independente sau chirii ;
adeverinta privind veniturile realizate din dobanzi , dividente , parti sociale ;
adeverinta sau cupon ( dupa caz ) pentru beneficiarii de indemnizatii si stimulente pentru cresterea
copilului ;
adeverinta care sa ateste veniturile realizate din agricultura si silvicultura ;
adeverinta eliberata de Directia Generala a Finantelor Publice pentru membrii care nu realizeaza
venituri impozabile ;
copie dupa declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii , in cazul in
care membrii sunt constituiti in asociatii familiale sau ca persoane fizice autorizate ;
factura emisa de furnizorul de gaze naturale din luna anterioara depunerii cererii (numai pentru
acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu gaze naturale ) ;
cererea si declaratia pe propria raspundere trebuie certificate de catre asociatia de proprietari [ pe
fiecare cerere, in coltul din dreapta sus, reprezentantul asociatiei va scrie expresia „confirm numarul
de persoane si numarul de camere”, va semna si va pune stampila asociatiei , ceea ce inseamna ca
numarul de persoane din cerere (insclusiv titularul) coincide cu numarul de persoane din lista de
plata a cheltuielilor cu intretinerea ].

