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ANUNŢ
În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei
Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi informeaza cetatenii cu privire la stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, conform Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021
prin care se stabilesc criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor
vulnerabili de energie.
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în
cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singur.
Persoanele cu venituri ce se încadrează în limitele de mai sus trebuie să depună, la Direcţiei de Asistenţă
Socială Dorohoi din str. Dumitru Furtuna, Nr.14, o cerere și o declarație pe propria răspundere, din care să
reiasă componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.La completarea cererii,
solicitanții trebuie să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și
bunurile mobile și imobile deținute.
Pentru a stabili dreptul la ajutorul pentru încălzire, persoanele interesate vor depune acte doveditoare
care atestă identitatea, veniturile realizate de membrii familiei si bunurile mobile și imobile deținute.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, declarat de
persoana singură, Ajutorul pentru încălzirea locuinței, se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru
încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al
familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.
În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:
- ajutor pentru gaze naturale;
- ajutor pentru energie electrică;
- ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
Sprijinul de la stat pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (noiembrie - martie) va fi plătit diferențiat în
funcție de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:
Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire
utilizat, nu va putea fi mai mică de:
- 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

- 500 lei/lună, pentru energie electrică;
- 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
Persoanele vulnerabile vor putea primi, potrivit noii legi pe lângă bani pentru încălzirea locuinței, un
ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al
gospodăriei. Acesta se va acorda lunar, pe parcursul întregului an și se va putea cumula cu ajutorul pentru
încălzire.
La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente:
 Copie după cartea de identitate, inclusiv mutaţia(pentru toti membrii familiei majori);
 Copie după certificatele de naștere(pentru membrii familiei care nu au implinit vârsta de 14 ani);
 Adeverința de salariu cu venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă) aferent lunii anterioare
pentru care se solicită dreptul la ajutorul de încălzire a locuinței, cupoane de pensie pentru
pensionari, cupoane idemnizatii pentru creșterea copilului, alte acte privind veniturile realizate;
 Adeverintă cu venit impozabil pentru toti membri majori- Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi;
 Adeverinţă care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru toti membri majori- Direcţia de
Asistenţă Socială Dorohoi;
 Adeverinţă stare materială cu specificaţia tipului de teren deţinut/folosinta/arenda (intravilan sau
extravilan), culturi agricole, animale si pasari detinute, eliberata de Compartimentul agricol din
cadrul Primariei Dorohoi sau din alte localitati(pentru toti membrii majori);
 Copie dupa cartea de identitate a autoturismului/altor bunuri mobile (dupa caz), care sa ateste
vechime mai mare de 10 ani .
 Copie după contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei(doar pentru cei care se incalzesc cu
lemne);
 Copie după ultima factură sau contractul de furnizare a gazelor naturale si energie electrica
 Documente autorizate care sa ateste existenta unei surse de incalzire cu gaze naturale/ energie
electrica(act de verificare periodica a centralei termice, convector, arzatoare in sobe);
Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de
încălzire;
Familiile și persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în Lista
bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, nu
beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi va informa ulterior perioada în care se vor putea ridica și
depune formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere și documentele pe baza cărora se
realizează încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili după publicarea normelor metodologice
de aplicare a prezentei legi.

CUANTUMURI AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE
Sezon rece 2021-2022
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Anexa nr.3
Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI
SOCIAL ŞI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
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 şi alte terenuri intravilane care
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile
1. Autoturism/autoturisme şi/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
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte
suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării

