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ANUNȚ
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
SEZONUL RECE
NOIEMBRIE 2021 - MARTIE 2022
Primăria comunei Aghireșu informează că, începând cu data de 20 octombrie 2021, persoanele interesate pot
prelua cererile-tip și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe
perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022, de la Serviciul Public de Asistenta Sociala al comunei.
Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul primăriei (intrarea
secundara pe lângă farmacie) după următorul program:

Luni – între orele 12:00-16:00,
Marți-Vineri între orele 9:00 – 12:00
Termenul limită de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuinței, aferent lunii noiembrie 2021, este până la data de 20.11.2021.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, se acordă în conformitate Legea nr.
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Pentru obținerea ajutorului se va completa formularul „Cerere acordare ajutor de încălzire și a suplimentului
pentru energie în baza Legii nr. 226/2021” , formular ce poate fi descărcat de pe pagina de internet.
Cererea va fi însoțită la depunere de următoarele acte:
• copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie (CI/BI/CN/CIP);
• copie certificat căsătorie/sentința de divorț, după caz;
• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de
închiriere, împuternicire legală etc.);
• copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deținute (unde este cazul);
• acte doveditoare privind venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu cu
menționarea eventualelor bonuri de masă si a contravalorii acestora, vouchere de vacanță)
• cupoane pensie, cupoane șomaj, indemnizație creștere copil, indemnizație handicap etc.);
• pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o
declarație pe proprie răspundere în acest sens.
• copie după ultima factura de energie electrică (pentru care persoanele care solicită suplimentul pentru energie).
Cererile se depun individual. Orice modificare privind veniturile familiei, domiciliul, numărul de persoane
se anunță in termen de 5 zile de la data producerii.
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LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire
conform Legii nr. 226/2021

BUNURI IMOBILE
1. Clădiri sau alte spatii locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în
zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au
potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă,
BUNURI MOBILE*)
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor
adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente,
precum și 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. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervația 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 acționate hidraulic, mecanic sau electric.
*) Aflate în stare de funcționare.

DEPOZITE BANCARE
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.
TERENURI/ANIMALE ŞI/SAU PĂSĂRI
1. Suprafețe de teren, animale şi 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.
NOTĂ:
Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea ajutorului de încălzire. Conform Legii nr.
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
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