
 
LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA 

LOCUINȚEI 
  

  

BUGETUL DE STAT – GAZE NATURALE 
Venit net pe 
membru de 
familie – Lei- 

Suma netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Familii 
– Lei- 

Suma netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Persoane 
singure – Lei- 

% din valoarea de 
referință* 

0 – 200 250 250 100% 
200,1 – 320 225 225 90% 
320,1 – 440 200 200 80% 
440,1 – 560 175 175 70% 
560,1 – 680 150 150 60% 
680,1 – 920 125 125 50% 
920,1 – 1040 100 100 40% 
1040,1 – 1160 75 75 30% 
1160,1 – 1280 50 50 20% 
1280,1 – 1386 25 25 10% 
1386,1 – 2053 – 25 10% 
  

BUGETUL DE STAT – ENERGIE ELECTRICĂ 
Venit net pe 
membru de 
familie – Lei- 

Suma 
netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Familii 
-lei- 

Suma netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Persoane 
singure -lei- 

% din valoarea  de 
referință* 

0 – 200 500 500 100% 
200,1 – 320 450 450 90% 
320,1 – 440 400 400 80% 
440,1 – 560 350 350 70% 
560,1 – 680 300 300 60% 
680,1 – 920 250 250 50% 
 920,1 – 1040 200 200 40% 
1040,1 – 1160 150 150 30% 
1160,1 – 1280 100 100 20% 
1280,1 – 1386 50 50 10% 
1386,1 – 2053 – 50 10% 
  

 



BUGETUL DE STAT – LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI 
Venit net pe 
membru de 
familie – Lei- 

Suma netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Familii – 
Lei- 

Suma netă acordată 
lunar      
de la bugetul 

de stat (BS) Persoane 
singure – Lei- 

% din valoarea de 
referință* 

0 – 200 320 320 100% 
200,1 – 320 288 288 90% 
320,1 – 440 256 256 80% 
440,1 – 560 224 224 70% 
560,1 – 680 192 192 60% 
680,1 – 920 160 160 50% 
 920,1 – 1040 128 128 40% 
1040,1 – 1160 96 96 30% 
1160,1 – 1280 64 64 20% 
1280,1 – 1386 32 32 10% 
1386,1 – 2053 – 32 10% 
 BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI 

 cladiri sau spatii locative, altele decat locuinta de domiciliu si anexele gospodaresti; 
 terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăşesc 

1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala; 
 autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani; 
 doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani; 
 autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, 

microbuze 
 salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi; 
 utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata; 
 utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale; 
 utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric. 

NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile 
deținute. 

 În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă 
formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru incalzire. 

CINE BENEFICIAZĂ? 

 toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile de acordare 
conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil 
de energie. 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 

 cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria 
răspundere; 

 ele se pot depune on-line pe primariafilipestiidetarg@yahoo.com, individual (la 
sediul primariei comunei Filipestii de Targ, compartimentul Asistenta sociala . 

 este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere; 
 trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și a celorlalți membrii, codul numeric 

personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa 
locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire  



DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI 
VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE: 

PT  GAZE  NATURALE SI SUPLIMENT ENERGIE 
PT  LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE 

PT  ENERGIE ELECTRICA SI SUPLIMENT ENERGIE 
 

– acte proprietate imobil pentru care se solicita ajutorul de incalzire(copie după contractul de 
vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor, act 
donatie, concesiune)  

– factură de gaze si/sau energie electrica  (pe numele proprietarului); 

– 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; 

- certificat casatorie, certificat deces, sentinta divort (dupa caz) 

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind 
tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii; 

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de 
a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu  bonuri valorice 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 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; 

 -adeverinta de rol agricol din care să rezulte nominal toate persoanele care locuiesc  la 
adresa  respectiva insotita de certificat de rol fiscal  eliberat de compartimentul Impozite si Taxe 
Locale din cadrul Primariei  Filipestii de Targ, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate 
pentru toţi membrii familiei 

– adeverinţă sprijin financiar APIA, adeverinta contravaloare produselor obtinute din terenurilor 
agricole inscrise in asociatii agricole 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ 
sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a 
bunurilor   pentru  evidenţierea vechimii. 

 Dosar cu sina carton 



 
 
  

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 
Suplimentul pentru energie se acordă lunar  beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, 
precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru 
încălzire, dar care se încadrează în prevederile legale, astfel: 

30 lei/luna pentru consumul de energie electrica 

10 lei/luna pentru consumul de gaze naturale 

20 lei/luna pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 

Suplimentul pentru energie se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe 
parcursul anului cu respectarea Legii 226/2021 

- ORICE MODIFICARE ATÂT ÎN COMPONENȚA FAMILIEI, CÂT ȘI ÎN 
VENITURILE ACESTEIA SAU ÎN BUNURILE DEȚINUTE, SE DECLARĂ ÎN 
TERMEN DE MAXIM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA PRODUCERII 
MODIFICĂRII, PRIN COMPLETAREA UNUI NOU FORMULAR DE CERERE, LA 
CARE SE ANEXEAZĂ DOAR ACTELE CARE DOVEDESC MODIFICAREA.   
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