
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA  AJUTORULUI 

DE ÎNCĂLZIRE ȘI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 

SEZON RECE 2021-2022 

 

1. ACTELE DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI/ 

PERSOANEI SINGURE, după caz: 

 CARTE DE IDENTITATE 

 BULETIN DE IDENTITATE 

 CERTIFICAT DE NAŞTERE( copil sub 14 ani) 

 

2. ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND VENITUL NET(limita 

maximă admisă de venit mediu net lunar este de 1386 lei/membru 

de familie, respectiv 2053 lei/persoană singură) DIN LUNA 

ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, REALIZAT DE FIECARE 

MEMBRU AL FAMILIEI/PERSOANA SINGURĂ, după caz: 

 ADEVERINŢĂ DE SALARIU(VENITUL 

NET=SALARIU NET+TICHETE DE MASĂ+ALTE 

DREPTURI) 

 ADEVERINŢĂ DE VENIT ELIBERATĂ DE ANAF-

SERVICIUL FISCAL CODLEA 

 CUPON PENSIE 

 CUPON INDEMNIZAŢIE DE HANDICAP 

 CUPON INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ 

 ORICE ALTE DOVEZI PRIVIND VENITURILE  

 

3. FACTURĂ DE GAZ/ENERGIE ELECTRICĂ, după caz 

 



4. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND DEȚINEREA LOCUINȚEI(act de 

proprietate, contract de închiriere, contract de comodat,  etc.) 

 

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 rezerva dreptului de habitaţie/uzufruct, 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 sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) 

şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 

              TERMEN PENTRU DEPUNERE CERERI  

ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.10.2021 PÂNĂ ÎN DATA DE 

20.11.2021, CERERILE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMĂRIEI 

GHIMBAV-Direcţia de Asistenţă Socială, PENTRU A SE STABILI 

DREPTUL ÎNCEPÂND CU LUNA NOIEMBRIE 2021. PENTRU 

SOLICITĂRILE PRIMITE DUPĂ ACEASTĂ DATĂ , SE VA PIERDE 

O LUNĂ DE PLATĂ(EX: DACĂ CEREREA SE DEPUNE ÎN 

INTERVALUL 21.11.2021-20.12.2021 DECEMBRIE, DREPTUL SE 

STABILEŞTE ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE) 

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe 

parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 

    a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până 

la data de 20 a lunii respective; 

    b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data 

prevăzută la lit. a); 



    c) începând 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. 


