
ANUNT
REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR

eENTRU iwcALztREA LocutNlet iru sEzoNUL REcE
NOtMEBRtE 2021-MART\E 2022 gt A SUpLtMENTULUI

PENTRU ENERGIE IN CONFORMITATE CU PREVEDRILE
LEGI NR.226 tz0z1 gl A HorAnAnu DE GUVERN

NR.1073t2021

irucrpRruo CU 1 NoIEMBRIE 202,1 FIECARE FAMILIE
inoRrprAlrrA/pERSonnA stNGunA poATE DEpuNE
CEREREA $I DECLARATIA PE PROPRIA NASPUNDERE
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCAIZIREA
LOCUINTEI RESPECTIV 9I PENTRU SUPLIMENTUL DE
ENERGIE LA SEDIUL PRIIUAR I LIVADA iN INTERVALUL
oRAR 9-13.

in cererea 9i declaralia pe propria rdspundere soticitantul ajutorului
pentru incdlzire gi al suplimentului pentru energie are obligafia de a
mentiona componenta familiei, veniturile realizate, elementele de
identificare a furnizorului, codul de client gi locul de consum, bunurile aflate
in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau altd formd de delinere,
cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acorddrii ajuiorului
pentru incdlzirea locuin[ei,

Pot beneficia de ajutor pentru incdlzirea locuin{ei familiile gi
persoanele singure cu domiciliul sau resedinta in comuna Livada, doar
pentru locuin[a de domiciliu sau, dupd caz, de resedin{i, care nu detin
bunuri care si excludi de la acordarea ajutorului si al ciror venit net pe
membru de familie este:

' pAnd la 1386 lei in cazul familiilor
' pdnd la 2053lei in cazul persoanelor singure

Baremele de venit mediu net lunar pini la care se acordd ajutorul
pentru incdlzirea locuinlei si suplimentul pentru energie sunt urmdtoarele:
a) in propo4ie de l00o din valoarea de referinld, dar nu mai mult dec6t consumul
facturat, in situa{ia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este de pana ta 200 lei;



b) in propor{ie de 90o , in situalia in care venitul mediu net lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei si 320 lei;
c) in proporJie de 80o/o, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 320,1 lei si 440 lei;
d) in proporlie de 70oh, in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 44011lei qi 560 lei;
e) in proporfie de 60u. , in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre s60,1 tei si 680 tei;
f) in proporfie de 50oh. in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 680,1 tei si 920 lei;
g) in propor{ie de 40oh, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 920,1 lei si t.oi| tei;
h) in proporlie de 30o/o, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.040,1 lei si t.ioo rct;
i) in proporlie de 20oh, in situalia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie sau al persoanei singure este cuprins intre I.I60,l tei si 1.2g0lei;
j) in propo4ie de l0o , in situafia in care venitul net mediu lunar pe membru de
familie este cuprins intre 1.280,1 tei Si L3g6 tei;
k) in proporlie de l}oh, in situafia in care venitul net mediu lunar al persoanei
singure este cuprins intre 1.280,1 lei Si 2,053 lei.

Valoarea de referinld, in func(ie de sistemul de incdlzire, pentru stabilirea
ajutorului pentru incdlzirea locuintei este:

' combustibili sorizi gi/sau petrorieri: 320 lei/rund
Suplimentul pentru energie se
cumulat, in func{ie de sursele de

' Energie electricd:

acordd lunar, pe tot parcursul anului,
furnizare a energiei utilizate:

30 lei/lund

' Gaze naturale:

' Energie electricd:

Gaze naturale:

Energie termicd:

Combustibili solizi

250 lei/luni

500 lei/lund

10 lei/lund

10 lei/lund

si/sau petrolieri: 20 lei/lund

In situatia in care singura sursd de energie utilizatd este
cuantumul suplimentului este 70 lei/lund

energia electrici,



Bunurite care conduc la excluderea acorddrii aiutorului

pentru incdlzirea locuinlei sunt cele prevdzute de anexa nr' 4 la

Normere metodorogice 
-de 

apricare a prevederilo.r Legii nr.

416/2001 privind vinitul minim garantat, aprobate pr!.n Hotdtrdrea

Guvernului nr. so/201 1, cu modificdtrile qi completarile ulterioare,

si anume'.

l. Bunuri imobile

Clediri sau alte spatii locative in afara locuin{ei de domiciliu

a anexelor gosPoddregti

2. Terenuri de imprejmuire a locuinlei 9i curtea aferenti si

alte terenuri intravilane care depigesc 1.000 mp in zona
urbani gi 2.000 mP in zona rurali

ll. Bunuri mobile (aflate in stare de funclionare)

1. Autoturism / Autoturisme si / sau motocicletd / motociclete
cu o vechime mai micd de 10 ani, cu exceplia celor adaptate
pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul
persoanelor aflate in zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechime mai
mare de '10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu
sau fdrd remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Salupe, bdrci cu motor, scutere de ape, iahturi, cu
exceplia bdrcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc in Rezervatia Biosferei "Delta Dundrii"

1.

si



5. Utilaje agricole: tractor, combind autopropulsatd

6. Utilaje de prelucrare agricolS: presd de ulei, moard de
cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de
prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

lll. Depozite bancare

1 . Depozite bancare cu valoare de

Solicitantii au obligalia de a
inclusiv sub valoarea de 3000 lei.

peste 3.000 lei

declara orice depozit bancar,

lV. Terenuri I animale gi / sau pisiri
1. suprafele de teren, animare si pdsdri a cdror
de produclie anuard depdgeste suma de 1.000
persoana singurd, respectiv suma de 2.500
familie.

valoare neti
euro pentru
euro pentru



Ajutorul pentru incdlzirea locuintei se acordd in baza cererii-
declarafie pe propria rispundere (potrivit modelului prevdzut in
anexa nr, 2la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 22612021 privind stabilirea misurilor de proteclie sociald
pentru consu matoru I vu lnerabil de energ ie, aprobate prin
Hotdrirea Guvernului nr. 107312021), la care se anexeazi
urmitoarele acte doved itoare.

Acte de identitate pentru tofi membrii familiei:

1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate
provizorie pentru persoanele peste 14 ani',

2. Certificat de nastere pentru minorii sub 1 4 anl,

3, certificat de nagtere pentru minorii peste 14 ani care nu au
stabilita filialia fa!6 de tatd

4. Permis de sedere temporard, permis de sedere pe termen
lung, carte de rezidentd gi carte de rezidenti permanentd,
pentru cetdfenii strdini sau apatrizi.
Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii

cererii):

1 ' adeverinld salar net (orice fel de salar), in care vor fi incluse
toate sporurile si primele, cu specificarea dacd se acordd sau nu
tichete de masd, valoarea acestora, gi daca beneficiazd de ajutor
pentru incalzirea locuinlei in baza contractelor de muncd sau altor
reg I e me nta ri specifice ;
2. venituri obtinute din strdindtate;
3 cupon de pensie (orice fel de pensie);
4. cupon indemnizafie gomaj sau venit lunar de completare;
5. cupon / adeverin{d indemnizafie pentru persoana cu handicap;
6.adeverin{d bursd elevi si studen{i (se specificd felul bursei si

cuantumul) 
;



7 adeverin!5 indemniza\ii gi stimulente pentru cregterea copilului
pAni la vArsta de 2 sau 3 ani;

B talon de platd indemniza\ti cu caracter permanent;

9 cupon alocalii de stat pentru copii, de intrelinere pentru minorii
dati in plasament familial sau incredintati;

1O act legal de incredintare a minorilor (cAnd acegtia nu locuiesc
impreund cu pdrinlii, sau dacd pdrinlii sunt despd(i!i legal sau in
fa pt),

1'1 .hotdrArea de incredintare in cazul minorilor care sunt in
plasament familial sau incredinlali spre adoptie 

;

12. orice alt document care sd dovedeascd veniturile lunare
men(ionate in declaralia de venituri cod 01 - 80 ;

Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate - certificat de
incadrare in grad de handicap (in copie).

Acte doveditoare privind locuinfa (pentru titularul
cererii):

1 copie contract de vAnzare - cumpdrare; -'EXTa+S G lOAl
2. copie contract de inchiriere;

3.copie contractul de comodat, Tnsolit de documentul care
atestd dreptul comodantului de a da in folosinld imobilul

4,orice act care sd ateste dreptul locativ sau de folosintd in
cond itiile leg ii

5. certificat fiscal eliberat de primdria comunei Livada

Acte doveditoare privind bunurile mobile:
l certificatul de inmatriculare al autovehiculului / vehiculului (in

copie);



Acte doveditoare privind sistemul de incilzire gi sursele
de energie folosite:
1 facture E-ON (in copie);

2.facturd Enel (in copie);

3, contract valabil pentru furnizarea energiei electrice si dovada
debransdrii de la furnizarea energiei termice sau a gazelor
naturale pentru solicitantii de ajutor pentru incdlzirea locuintei cu
energie electricd (in copie).

Pe copiile facturilor anexafe so/icitarii esfe obligatoriu sdt fie
clar lizibile codul titularului de contract / codul de client si codul
locului de consum (CLC)

incheiere executorie definitivd privind recunoasterea de cdtre
instanla de tuteld a capacitdlii depline de exerci{iu in cazul
persoanelor cu vArsta cuprinsi intre 16 si 18 ani care locuiesc si
se gospoddresc singure gi au capacitate de exerciliu anticipatd,

imputernicire din partea proprietarului locuinlei sau din partea
titularului contractului de inchiriere, comodat sau concesiune al
acesteia, in conformitate cu prevederile art. 3 alin (i ) lit. l) din
Legea nr.22612021, in cazul in care titularul este un alt membru
de familie, nu titularul dreptului locativ.

Declaralie pe propria rdspundere privind adresa la care locuiesc
in fapt in cazul persoanelor care au adresa,,comuna Livada" in
actul de identitate provizoriu.

Beneficiarii de ajutor social gi beneficiarii de alocalie pentru
suslinerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (in
copie), actele doveditoare de venit si, dupd caz, certificatul de
inmatriculare al autovehiculului / vehiculului (in copie).

- adeverinti de la registrul agricol eliberati de Primiria
comunei Livada

1.

2.

3

4



La completarca cererii, titularul are obligafia de a menfiona

corect componenla familiei, veniturile membrilor acesteia, precum

si bunurile mobile si imobile delinute.

Totodatd, titularul are obligatia de a comunica orice modificare

interveniti in componenla familiei si a veniturilor acesteia, Tn

termen de 5 zile de la data modificdrii.

Nerespectarea oricdreia dintre cele doui obligalii constituie

contraventie gi, conform prevederilor Legii nr. 22612021 ,

sesanclioneazd cu ' iar sumele

incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incdlzirea locuinlei se

recupereazd conform prevederilor legale in vigoare'


