
     PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE ACORDARE AJUTORULUI PENTRU  

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020-MARTIE 2021 
 

 

   Act normativ de bază : Legea 92/2012 care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece ,cu modificările și 

completările ulterioare.  

    Act normativ modificator : HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017 pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei , aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 .  

     Formularul de cerere și declarație de propria răspundere pentru beneficiarii în plată la 

ajutor social și/sau alocație de susținere familială este într-un format restrâns care poate fi 

procurat de solicitanți prin : 

- asociațiile de proprietari pentru ajutorul la energie termică , electrică și gaze , care locuiesc 

în condomenii .  

- sediul Primăriei din Burdujeni – Direcția de Asistență Socială pentru ajutorul la lemne , 

energie electrică și gaz metan pentru cei care locuiesc la casă și nu sunt arondați sau 

constituiți în asociații de proprietari .  

- Site-urile MMJS , ANPIS , PRIMĂRIA SUCEAVA .  

Formularul se completează : 

- în nume propriu – de către persoana îndreptățită ; 

- în calitate de reprezentant al familiei ; 

- în numele persoanei îndreptățite – în acest caz fiind necesar mandat din partea acesteia sau orice 

alt document care atestă această calitate ( hotărârea instanței , curatela, tutela , delegare autoritate 

părintească ) .  

   Acte doveditoare privind componența familiei și veniturile nete lunare ale acestora , precum și 

acte privind locuința sau bunurile deținute de solicitanți se depun ca documente justificative 

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței . 

      După completarea cererilor pentru ajutor de încălzire cu gaz metan și vizarea acestora de către 

asociațiile de proprietari vor fi înregistrate individual de către solicitanți la sediul Primăriei 

Municipiului Suceava – Serviciul Asociații de Proprietari pentru cei care locuiesc în zona 

Centru, cartier Obcini și Mărășești sau la sediul Primăriei din Burdujeni-Direcția de 

Asistență Socială pentru locuitorii din zona cartier Burdujeni și cartier Ițcani . 

      Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru : 

-energie termică în sistem centralizat , 

-gaze naturale ,  

-lemne , cărbuni , combustibili petrolieri , 

-energie electrică , în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat .  

        Bunurile deținute constând în suprafețe de teren , animale și păsări a căror valoare neta de 

producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură , respectiv suma de 2.500 

euro pentru familie se evaluează potrivit unui algoritm utilizat la nivelul Ministerului Agriculturii .  

     Ancheta socială se efectuează obligatoriu în cazul ajutoarelor pentru energie electrică și doar în 

caz de suspiciuni  pentru energie termică , gaze naturale și lemne,cărbuni/combustibili petrolieri .  

     Plata ajutoarelor se efectuează la furnizori pentru energie termică ,energie electrică și gaze 

naturale , după emiterea de către aceștia a facturilor .  

    Ajutorul pentru energie termică , gaze naturale și energie electrică se acordă la nivelul 

compensării/cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului , dacă valoarea consumului 

este mai mare sau egală cu acest nivel , respectiv la valoarea consumului , dacă acesta este mai mic 

decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului .   



     În cazul energiei termice , limita maximă a ajutorului se calculează în raport cu nivelul 

consumului mediu stabilit pe număr de camere și zone de temperatură .  

        Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne , cărbuni , combustibili petrolieri, plata se face 

direct titularului și se efectuează o singură dată la începutul sezonului rece , pentru toate lunile 

sezonului sau câte luni au mai rămas din sezon în funcție de data la care se depune cererea . Plata se 

face prin caseria centrală a Primăriei Suceava când se virează banii de la Ministerul Muncii .  

        Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate 

în lei și raportate la ISR sunt următoarele : 
 

 

Limite venituri Compesare lunară 

energie termică 

Cuantum lunar 

ajutor gaze 

naturale 

Cuantum lunar 

ajutor energie 

electrica 

Cuantum lunar ajutor 

lemne , cărbuni , 

combustibili petrolieri 

                                   

Familii       

                 

Persoane 

singure 

Lei ISR Lei ISR Lei ISR 

0 lei până la 155 90 % 100 % 262 0,524 240 0,480 54 0,108 

155,1-210 80 % 90 % 190 0,380 216 0,432 48 0,096 

210,1-260 70 % 80 % 150 0,300 192 0,384 44 0,088 

260,1-310 60 % 70 % 120 0,240 168 0,336 39 0,078 

310,1-355 50 % 60 %  90 0,180 144 0,288 34 0,068 

355,1-425 40 % 50 % 70 0,140 120 0,240 30 0,060 

425,1-480 30 % 40 % 45 0,090 96 0,192 26 0,052 

480,1-540 20% 30 % 35 0,070 72 0,144 20 0,040 

540,1-750 10% 20% 20 0,040 20 0,040 20 0,040 

615,1 – 786 

 

5% 15% - - - - - - 

786,1 – 1082 

 

- 10% - - - - - - 

 

       Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului .  

    Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe tot parcursul sezonului rece în funcție de 

îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare .  

     Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2020,  

cererea și documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 20 noiembrie 2020 .  

    Beneficiarii de ajutor social și/sau alocației de susținere a familiei aflați în plată în luna depunerii 

cererii , vor completa un nou model de cerere , restâns , doar cu actele doveditoare privind venitul .  

     Dacă o persoană îndeplinește condițiile de acordare în decembrie , ianuarie , februarie sau chiar 

martie și depune cerere până pe data de 20 a lunii respective , va beneficia de ajutor încălzire 

începând cu luna respectivă , conform prevederilor art. 17 alin. (6) din OUG nr.70/2011, cu 

modificările și completările ulterioare .  

   La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură se iau în 

calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită 

dreptul. De asemenea , se ține cont de bunurile deținute de familie/persoana singură cuprinse în 

lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social  .  
 

 



ANEXA nr. 4 : LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru 

încălzirea locuinței  

 

 

 

 

Bunuri imobile 

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești . 

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței , 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 și/sau păsări  

1. Suprafețe de teren , animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 

1.000 euro pentru persoană singură , respectiv suma de 2.500 euro pentru familie .  

 

 

NOTĂ  

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea ajutorului social .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Veniturile familiei sunt cele luate în calcul la stabilirea ajutorului social , respectiv :  

 

   În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr.416/2001 : ,, La stabilirea venitului net 

lunar al familiei sau , după caz , al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care 

membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii , inclusiv cele care provin din 

drepturi de asigurări sociale de stat , asigurări de șomaj , indemnizații , alocații și ajutoare cu 

caracter permanent , indiferent de bugetul din care se suportă , obligații legale de întreținere și alte 

creanțe legale , cu excepția : 

- alocației pentru susținerea familiei , prevăzută de Legea nr.277/2010 , republicată , cu modificările 

și completările ulterioare,  

-ajutorului social, prevăzut de Legea nr.416/2001 , republicată , cu modificările și completările 

ulterioare ,  

-alocației de stat pentru copii , prevăzută de Legea nr. 61/1993 , republicată , cu modificările și 

completările ulterioare ,  

-bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap , republicată cu modificările și completările ulterioare ,  

-ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare 

pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli , începând cu anul 2010 , 

aprobată cu modificări și completări prin Legea 74/2010 , cu completările ulterioare ,  

-burselor școlare , sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011  

cu modificările și completările ulterioare ,  

-stimulentului educațional oferit , conform prevederilor Legii nr.248/2015 ,cu modificările 

ulterioare , sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor proveniți din familii defavorizate ,  

-sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criterilor 

și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de 

protecție socială ,,Bani de liceu,, cu modificările și completările ulterioare , a sumelor acordate în 

baza Programului național de protecție socială ,, Bursa profesională,, prevăzut de Hotărârea 

Guvernului nr . 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru 

elevii care frecventează învățământul profesional ,  

-veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri , 

republicată. “ 


