ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA
LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.
226/16.09.2021
Pentru obtinerea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie se
va depune o cerere‐ declaratie pe proprie raspundere conform Anexei nr. 1 la normele de
aplicare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, iar in cazul beneficiarilor de
alocatie de sustinerea familiei sau ajutor social acestia vor completa formularul de cerere prevazut la
anexa 1a la normele metodologice precum si
1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei
‐ Copii dupa BI‐CI
‐ Copii certificatele de nastere ale copiilor
‐ Certificatul de casatorie
‐ Alte acte(hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al
minorului,actul din carte sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator)
2. Acte de venit:
Ale familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt
prevăzute în cerere, și care obține un venit net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul
familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare veniturile pe care
membrii acesteia le realizeaza sau,dupa caz, le‐au realizat in luna anterioara solicitarii dreptului(de
exemplu cererea depusa in luna noiembrie 2022 va fi completata cu veniturile aferente lunii
octombrie2022).
Categoriile de venituri nete realizate si acte doveditoare sunt cele mentionate in formularul
de cerere:
‐
‐

Drepturi provenite din salarii(salariu net cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bonuri
de masa),sau activitati independente
Indemnizatii de somaj,pensii.indemnizatii speciale, indemnizatia pentru cresterea copilului,
indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap, venituri din , dobanzi, venituri din
activitati agricole, alte drepturi

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net /membru de familie:
‐
‐
‐
‐

‐

Alocatia de sustinere
Bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap
Bursele de studiu si cele sociale, precum si bursele acordate in cadrul Programului national
de protectie sociala – Bani de liceu
Veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurtate de zilieri in conditiile
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de
zilieri cu modificarile si completrile ulterioare
Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de
despagubiri sau sprijin financiar pentru situatii exceptionale

‐

Sumele primite de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pentru
participarea la programe de formare profesionala

OBS: aceste venituri vor fi trecute in cerere ,dar nu se vor lua in calcul la stabilirea
venitului total si a venitului net pe membru de familie
3.Acte de proprietate /chirie
‐ copie xerox dupa actul de proprietate ,titlu de proprietate ori actul de inchiriere,ori
comodat,ori folosinta sau adeverinta de rol
4. Factura de la furnizorul de energie electrica cu codul client
5. adeverinta registrul agricol
Obs. Studentii intretinuti de parinti si care locuiesc separat de acestia , nu indeplinesc
conditiile de acordare a ajutorului ,conform art. 3 lit.e din Legea nr. .226/2021
Copiii minorii care locuiesc cu bunicii ,iar parintii locuiesc la alte adrese si care nu contribuie
la intretinerea minorului ,trebuie sa aiba instituita masura plasamentului sau a tutelei in
favoarea bunicilor, astfel sunt considerati a fi in intretinerea parintilor naturali, drept pentru
care vor trebui sa aiba declarata suma de bani , cu care acestia sustin cresterea si educarea
acestora.
TERMEN PENTRU DEPUNERE:
Data de 20 a fiecarei luni la sediul Primariei Malusteni(ex: 20 noiembrie , pentru a se stabili
dreptul cu luna noiembrie)Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de
plata (ex:21‐30 noiembrie intervalul de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)
Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada sezonului rece noiembrie
2022‐martie 2023
Suplimentul pentru energie se acorda lunar ,tot timpul anului anului.
ATENTIE!
In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit
prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioaresi/sau alocatiei de sustinere a familiei potrivit prevedeilor Legii nr. 277/2010,
republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si solicita unul dintre ajutoare acesta
completeaza formularul de cerere scurt la normele metodologice precum si documentele
doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia care au fost deja
depuse pentru stabilirea dreptului la ajutor social si/sau alocatie pentru sustinerea familiei.
VICEPRIMAR,
Cu atributii de primar
BITU GHEORGHE

