
ANUNȚ

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 

Noiembrie 2021 – Martie 2022 și a suplimentului pentru energie

“Primăria Comunei Ciulnita vă aduce la cunoștință că începând cu data de 18 Octombrie

2021 puteți depune cererile pentru:

 -   acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  cu gaze naturale,  energie  electrică sau

combustibil solizi și/sau petrolieri, pentru a beneficia de acest ajutor pentru sezonul rece, Noiembrie

2021 – Martie 2022

 - acordarea suplimentului pentru consumul de energie electrică, consumul de gaze naturale

și consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri care se acordă lunar, pe toată durata anului. 

* Ambele beneficii vor fi acordate prin completarea unei singure cereri

Formularele  pot fi  ridicate     de la sediul  Primariei  Ciulnita   din str.  Matei Basarab,  nr 68,

începând cu data de 18.10.2021 sau descărcate de pe site-ul Primăriei Ciulnita.

Beneficiază  de  subvenție  persoanele  singure  și  familiile  cu  venituri  sub  1386  lei  pe

membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoana singură care nu au în proprietate mai

mult  de  o locuință, nu au  autoturisme  cu  o vechime mai  mică de 10 ani sau mai  mult  de un

autoturism/motocicleta  cu  o  vechime  mai  mare  de  10  ani,  nu  au  mai  mult  de  1000  m²  teren

intravilan sau  2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de 3.000 lei și niciunul din celelalte

bunuri prevăzute în Anexa 2 -  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

 Dosarele se depun, personal,   la sediul Primariei Ciulnita.

Solicitanții sunt rugați să prezinte, în susținerea cererii, actele cuprinse în Anexa 1 - Lista

actelor necesare pentru acordarea ajutoarelor.

Anexele ce cuprind informațiile necesare depunerii dosarului pentru ajutorul de încălzire a

locuinței și a suplimentului pentru energie, se regăsesc afișate la sediul Primariei Ciulnita și pe site-

urile Primăriei Ciulnita.”

 

 



ACORD 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

al dl/d-nei………………………………………

             Subsemnatul(-a) ……………………………………………………….….
CNP………………………………., legitimat(-ă) cu B.I./C.I. seria……………....
Nr…………………, eliberat de ………..………….., la data de………………….
Domiciliat(ă)în…………………………………………………………………..
…………………………………………………………........
………………………..
în calitate de………………………………………….…………………………….

             Prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul în ceea ce
privește   înregistrarea,   colectarea,  stocarea,  adaptarea  ori   modificarea,
extragerea,   consultarea,   utilizarea,  dezvăluirea  către  terți  prin  transmitere,
diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau
distrugerea si  prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către  Primaria
comunei  Ciulnita,  conform prevederilor Regulamentului(UE)2016/679 privind
protecția  persoanelor  fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor  cu caracter
personal si libera circulație a acestor date. 

   
Nume, prenume Data/Semnătura

        
             Confirm că am fost informat(-ă) cu privire la prevederile Regulamentului
(UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date și că mi s-au adus la
cunoștință drepturile și responsabilitățile mele.

Nume, prenume Data/semnătura

    
Prezentul acord a fost întocmit în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Am primit un exemplar Semnătura

        Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, iar prelucrarea ulterioara poate fi
efectuata  numai  in  condițiile  prevăzute  de  Regulamentului(UE)2016/679  privind  protecția
persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație

a acestor date.



INFORMARE
privind condițiile de acordare a subvenției pentru încălzirea locuinței cu gaze

naturale, energie electrica si lemne in sezonul rece
 2021 - 2022 și a suplimentului pentru energie acordate
în baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de

 protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 
       Începând  cu  18.10.2021  familiile  şi  persoanele  singure  care  îndeplinesc

condiţiile  prevăzute  în  Legea  nr.  226/2021  privind  stabilirea  măsurilor  de  protecție

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pot depune cererile şi declarațiile pe

propria  răspundere  pentru  acordarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinței  cu  gaze

naturale, energie electrică sau lemne pentru sezonul rece Noiembrie 2021 – Martie 2022

și a suplimentului pentru energie .

    Beneficiază de subvenție persoanele singure și familiile cu venituri sub 1386 lei

pe  membru  de  familie,  respectiv  2053  lei  pentru  persoana  singură care  nu  au  în

proprietate mai mult de o locuință, nu au autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani

sau mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, nu au mai

mult de 1000 m² teren intravilan sau  2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de

3.000  lei  și  niciunul  din  celelalte  bunuri  prevăzute  în  Anexa  nr.2  din  Normele

metodologice – Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

FAMILIILE  ȘI  PERSOANELE  SINGURE  CARE  ÎNDEPLINESC

CONDIȚIILE  DE  MAI  SUS  BENEFICIAZĂ  DE  AJUTORUL  PENTRU

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI  PENTRU  SEZONUL RECE  NOIEMBRIE  2021  –

MARTIE 2022 ȘI DE SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE PENTRU TOT ANUL

(ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, COMBUSTIBILI PETROLIERI – BUTELIE).

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie

electrică sau lemne, se face prin Dspoziţia Primarului care se emite o singură dată pentru

toată perioada de acordare a ajutorului de incalzire a locuintei,  după cum urmează:

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

la data de 20 a lunii respective – (dosarele depuse până la data de 20 Noiembrie 2020

beneficiază de subvenție pentru tot sezonul rece Noiembrie 2020 -Martie 2021);

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.



În cazul  solicitării  ajutorului  pentru  energie  electrică,  se  efectuează  obligatoriu

pentru  toate  situațiile,  anchete  sociale  în  termen  de  15  zile  lucrătoare  de  la  data

înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat .

  Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri,  se efectuează o singură

dată,  pentru toată perioada sezonului rece .

  Suplimentul pentru energie va fi primit lunar, pe tot parcursul anului, și se acordă

astfel:

 Direct, prin factură -  suplimentul pentru consumul de gaze naturale și cel

pentru energie electrică;

 Direct  beneficiarului   -  suplimentul  pentru  consumul  de  combustibili

solizi / petrolieri.

 Titularii  ajutoarelor  pentru  încălzirea  locuinţei  sunt  obligaţi  să  comunice

primarului  orice  modificare  intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor

acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Comunicarea modificărilor se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria

răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei,

se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

CONFORM ART. 36 (1) A LEGII MAI SUS MENȚIONATE, CONSTITUIE

CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 500 LEI LA

2.000 LEI, SITUAŢIA ÎN CARE TITULARUL :

 nu  a  menţionat  corect  componenţa  familiei,  veniturile  membrilor

acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt

acestea  trecute  în  Lista  bunurilor ce  conduc la  excluderea acordării

ajutorului social

 nu  au  comunicat  primarului  orice  modificare  intervenită  în

componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la

data modificării.



 
          

INFORMARE 
cu privire la actele necesare pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, 
energie electrica si lemne in sezonul rece 2021 - 2022 

și a suplimentului pentru energie acordate
în baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de

 protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 

1. Actul de proprietate asupra locuinței, in fotocopie;

- pentru situațiile în care titularul cererii NU este proprietarul locuinței, se adaugă și contractul de 

închiriere/subînchiriere sau comodat al locuinței, în fotocopie (împreună cu o copie după actul de  

identitate a proprietarului);

2. Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile și imobile deținute în alte unități 

administrativ-teritoriale;

3. Acte de identitate sau certificate de naștere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toți membrii familiei, 

în fotocopie, din care să reiasă că domiciliază la adresa unde  se solicită ajutorul de încălzire;

- Certificatul de căsătorie, Certificat de deces, Hotărâre de divorț, după caz, în fotocopie;

În cazul minorilor aflați sub măsura de protecție a plasamentului sau încredințării (inclusiv în cazul 

divorțului) – hotărârea care a stabilit situarea copilului in grija deponentului cererii, in fotocopie;

- Hotărâre de instituire a tutelei, în fotocopie;

În cazul copiilor lăsați în grija bunicilor - Referitor la minorul care locuiește cu bunicii, iar părinții 

locuiesc la alte adrese şi nu contribuie la întreținerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei 

bunicilor doar în condițiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este

în întreținerea părinților naturali.

4. Cartea de identitate a mașinii, din care să reiasă anul de fabricație, în fotocopie.

5. Adeverința de la asociația de proprietari din care  să reiasă numărul membrilor de familie, numele 

și prenumele celor care figurează la întreținere, în cartea de imobil sau ultima factura de 

salubritate cu numarul de persoane.

 6. Acte doveditoare ale venitului, precum: 

- adeverinta de venit din care sa rezulte salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, în care

să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri valorice, precum și valoarea acestora;

- cuponul de pensie/șomaj din luna anterioară depunerii cererii, în fotocopie;

- decizia de impunere pentru persoanele care desfășoară activitate comercială (asociație familială, 

persoană fizică autorizată, societate comercială etc.) referitoare la luna anterioară depunerii cererii;

Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverințele vor fi solicitate de la ANAF de 

către Serviciul de asistenta sociala Ciulnita..

 7. Cea mai recentă factură de gaze și de energie electrică;

8. Dosar încopciat.



INFORMARE 
cu privire la documentele ce atestă

 dreptul de proprietate / folosință asupra 
locuinței de domiciliu

Conform art. 3 lit. l) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție

socială pentru consumatorul vulnerabil  de energie,  titularul ajutorului pentru încălzirea

locuinței și a suplimentul pentru energie, poate fi:

- Proprietarul locuinței 

- Succesorul de drept al proprietarului

- Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui Contract cu clauză de întreținere

sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct

- Titularul contractului de închiriere

- Titularul contractului de comodat

- Titularul Contractului de concesiune

Acte doveditoare:

- Titlul de proprietate al construcției;

- Contract vânzare - cumpărare;

- Contract schimb locuinţă;

- Hotărâre Judecătorească de constituire sau constatare a dreptului de proprietate;

- Certificat de moștenitor, testament;

- Contract de închiriere care are ca obiect un imobil cu destinația de locuinţă;

- Contract de comodat, concesiune locuinţă;

- Contract de partaj voluntar (divorț, etc) legalizat la notariat sau prin hotărâre 

judecătorească;

- Autorizație de construcție însoțită de  Proces Verbal de recepție a lucrărilor;

- Certificat de edificare a construcției;

- Proces Verbal de adjudecare;

- Contract de donație;

- Contract de vânzare cumpărare cu clauza de întreținere / uzufruct viager, contract de

întreținere



Anexa 4

INFORMARE
privind veniturile care nu se iau în calcul la stabilirea 

venitului net lunar al familiei sau persoanei singure,  conform
 Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

- ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI(ASF) cf Legii 
277/2010 cu completările și modificările ulterioare;

 
- BURSE DE STUDIU, BURSE SOCIALE, “BANII DE LICEU”, 

cf HG 1488/2004 cu completările și modificările ulterioare;

-  BUGETUL  COMPLEMENTAR, parte a Indemnizației pentru 
handicap, cf Legii 448/2006 cu completările și modificările ulterioare;

o 150 lei  (500 = 350 + 150) 
o 110 lei  (375 = 265 + 110)
o   60 lei    

- AJUTORUL SOCIAL constituit in baza Legii 416/2001 cu 
completările și modificările ulterioare;

- SUBVENȚII  PENTRU AGRICULTURĂ, cf Legii 74/2010 cu 
completările și modificările ulterioare.



        INFORMARE
Privind venitul net mediu lunar/membru de familie/persoană singură

și cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

VENIT NET MEDIU/membru de familie         CUANTUM  AJUTOR ÎNCĂLZIRE
             DE PÂNĂ LA:           GAZE                                       EN. ELECTRICĂ                                     LEMNE    

 < 200 lei 250 lei  500 lei 320 lei

200,1 lei – 320 lei 225 lei  450 lei 288 lei

320,1 lei – 440 lei 200 lei  400 lei 256 lei

440,1 lei – 560 lei 175 lei  350 lei 224 lei

560,1 lei – 680 lei 150 lei  300 lei 192 lei

680,1 lei – 920 lei 125 lei  250 lei 160 lei

920,1 lei – 1.040 lei 100 lei  200 lei 128 lei

1.040,1 lei – 1.160 lei   75 lei  150 lei     96 lei

1.160,1 lei – 1.280 lei   50 lei  100 lei     64 lei

1.280,1 lei – 1.386 lei   25 lei        50 lei     32 lei

1280,1 lei – 2.053 lei   25 lei        50 lei     32 lei
      (pentru persoana singură)



CUANTUM SUPLIMENT PENTRU ENERGIE

 ENERGIE ELECTRICĂ    30 lei/lună

 GAZE NATURALE  10 lei/lună

 LEMNE  20 lei/lună

 COMBUSTIBILI PETROLIERI  20 lei/lună 

 Persoanele care utilizează ca singură 70 lei/lună
sursă de energie   energia electrică, 
cuantumul suplimentului este de


