
 

INFORMARE 

                     privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei in  

                       sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023  

 

    Începând cu data de 10.10.2022, Primaria comunei Sadu primește cererile pentru acordarea 

ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2022- 2023 și a suplimentului pentru energie.  

    Aceste două tipuri de ajutor pot fi acordate cumulat persoanelor singure ale căror venituri se 

incadreaza pana la 2.053 lei, precum și familiilor ale caror venituri pe membru de familie nu 

depasesc 1.386 de lei.  

    Actul normativ care reglementeaza conditiile de acordare a dreptului la ajutor pentru 

incalzire si suplimentul de energie este Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de 

protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.   

    Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă utilizatorilor de energie termică, energie 

electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri, în funcție de venitul mediu net lunar 

pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, dar nu mai mult de:  

- 250 lei/lună pentru gaze naturale,  

- 500 lei/lună pentru energie electrică , 

- 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, 

    Ajutorul pentru încălzire se scade automat din valoarea facturii care atestă consumul lunar,   

acești bani nu vor fi acordați în mână beneficiarilor, ci direct furnizorilor de utilități. Excepție 

face contravaloarea ajutorului pentru încălzire cu combustibili solizi și/sau petrolieri care se va 

plăti direct titularului in cont personal sau prin casieria Primariei comunei Sadu.  

   Dreptul la ajutoul de incalzire se stabileste o singura data prin dispzitia primarului pentru 

toate 5 luni ale sezonului rece noiembrie 2022- martie 2023.  

    Dacă cetatenii îndeplinesc criteriile pentru a primi acest ajutor pe parcursul sezonului, aceștia 

pot depune actele, dreptul la ajutorul de incalzire, urmând să se constituie după cum urmează: 

- începând cu luna depunerii cererii, dacă documentele s-au depus până în data de 

20 a lunii respective; 

- începând cu luna următoare, în cazul depunerii cererii după data de 20 a lunii; 

- incepand 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. 



 

 In functie de veniturile realizate cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru incălzirea 

locuinţei sunt  urmatoarele: 

 

Venituri nete 

lunare/membrude familie 

Gaze naturale 

- Lei - 

Combustibili solizi şi 

sau petrolieri 

- Lei - 

Energie electrică 

- Lei - 

<=200 lei 250 320 500 

200,1 lei-320 lei 225 288 450 

320,1 lei-440 lei 200 256 400 

440,1 lei-560 lei 175 224 350 

560,1 lei-680 lei 150 192 300 

680,1 lei-920 lei 125 160 250 

920,1 lei-1040 lei 100 128 200 

1040,1 lei-1160 lei 75 96 150 

1160,1 lei-1280 lei 50 64 100 

1280,1 lei-1386 lei (familie) 

/ 1280,1 lei-2053 lei 

(persoana singura) 

25 32 50 

 

   Suplimentul pentru energie  

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe toată perioada anului, tuturor beneficiarilor 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit 

acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), 

sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure), in functie de sursele de furnizare a energiei 

utilizate, in cuantum de: 



• – 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică sau 70 lei/lună, dacă este singura sursă 

de energie utilizată; 

• – 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 

• – 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 

• – 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri; 

Acest sprijin financiar poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire, acestea 

acordându-se cumulativ.  

 PRECIZARE IMPORTANTĂ: Nu au dreptul sa beneficieze de ajutor pentru încălzirea 

locuinței familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse 

în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței; 

            
          LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  

AJUTORULUI SOCIAL/AJUTORULUI PENTRU INCALZIRE  

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 și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp 

în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme și/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 

 

Terenuri /animale și/sau păsări 

   1          
Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 

euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 



Acte necesare la dosar pentru obtinerea ajutorului pentru incalzire / supliment pentru 

energie; 

1.  Cerere- pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie; 

( angajatii din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si 

sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere;) 

2. Copie de pe actul de identitate al tuturor membrilor de familie (după caz: buletin de 

identitate, carte de identitate, certificat de naştere pentru copii ). 

3. Documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de 

incalzire si suplimentului de energie: ( adeverinata salariu NET eliberata de angajator care 

cuprinde si valoarea tichetelor de masa unde este cazul, decizii stabilire drepturi indemnizatii, 

cupon pensie, cupon somaj, etc. 

4. Acte privind locuința- contract sau documente ce atestă forma de deţinere / utilizare a 

locuinţei. 

5. În cazul familiilor în care unul dintre membri (soţ, soţie, copil major) nu nu este angajat, 

declaraţie pe proprie răspundere in baza careia se va accesa platforma ANAF PATRIM-VEN 

și  se va lista fișa cu venituri care va fi anexată cererere. 

6. Copie de pe ultima factură (pentru încălzire cu gaze naturale / energie electrică). 

7. Copie certificate de inmatriculare autoturism- daca este cazul; 

8. Extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului de incalzire si a 

suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si petrolieri/ in cazul . 

9. Adeverinţă Registrul Agricol si Certificatul Fiscal – (In vederea inlesnirii sarcinilor ce-i revin 

solicitantului aceste 2 documente se vor obtine digital din evidenta interna a 

compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Sadu si se vor anexa la cerere)   

    În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al 

suplimentului pentru energie are obligatia de a menţiona componenţa familiei, veniturile 

realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, 

bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, 

cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei. 

    

   Formularele pot fi descărcate sau completate online(Depunere Documente Online) de pe pe 

site, www.sadu.ro sau se găsesc și tipărite la Primaria comunei Sadu, Compartimentul de 

Asistenta Sociala.  începând cu data de 10.10.2022 - în programul de lucru cu publicul :  

   Cererea-declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare, se pot depune online 

la adresa de e-mail: asistentasociala@sadu.ro, sau la Compartimentul de Asistenta Sociala din 

cadrul Primariei comunei Sadu. începând cu data de 10.10.2022 - în programul de lucru cu 

publicul :  

        Luni-Miercuri; 09.00 – 13.00; 

        Joi;            09.00 – 13.00 si 15.00-17.00;   

        Vineri:         09.00 – 13.00; 
IMPORTANT!  

   Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in 

componenta familiei a veniturilor acesteia si in special a schimbarii furnizorului de gaze naturale 

/energie electrica,  în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

http://www.sadu.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


