
a

INFoRMATTT - AJUToARE rENTRU ixcAlzIREA LocuINTEt

SEZONUL RECE 20T9-2020

Ajutoarele pentru incllzirea locuinfei cu energie termici, g ze naturale,
energie electrici gi combustibili solizi sau petrolieri se acordl pe bazl de

cerere insofiti de actele doveditoare privind componenfa familiei gi

veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada

noiembrie 2019- martie 2020.
Primaria Stefanesti va pung la dispozi(ia solicitantilor cererile/declarafiile

pe propria rispundere in vederea acordlrii ajutorului pentru incalzirea
locuinfei pentru sezonul rece 2019 -2020, incep6nd de luni, 21 octombrie
?,019.

Formularul tip "Cerere-Declara{ie pe propria rlspundere" privind
acordarea ajutorului pentru incllzirea locuinfei se depune, incepdnd cu data
de 2\ octombrie 20L9 la sediul Primariei Stefanesti, Biroul Asistenta
Sociala, telefon : 0250 1830497 .

Formularul tip "Cerere-Declarafie pe propria rlspundere" privind
acordarea ajutorului pentru incilzirea locuin{ei cu energie termicS, gaze

naturale, energie electrici gi combustibili solizi sau petrolieri se depun
impreuni cu actele doveditoare privind componen(a familiei ;i veniturile
realizate de citre persoana .singurl/familia, conform O.U.G 70l}0ll, cu

modificlrile gi completlrile ulterioare.
La completarea cererii, titularul are obliga(ia de a menfiona

corect componenfa familiei, r,eniturile membrilor acesteia, precum gi

bunurile mobile gi imobile definute.
Pentru acordarea ajutorului cu energie termic5, Iimita venitului mediu

net lunar pe membru de familie este de 786 lei in cazul familiilor gi 1.082 lei
in cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electricl, precum
gi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de
familie este de 750 lei atdt in cazul familiilor cit gi in cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru
doar in situa(ia in care

L incilzirea
I

acesta este

locuinfei cu energie electricl se acordl
principalul sistem de incllzire utilizat.



Ajutoarele de incllzire nu se acordl persoanelor/familiilor care defin
cel pufin unul dintre bunurile previzute in Anexa nr. 4 la normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4l612001 privind venitul
minim garantat, cu modificlrile gi completirile ulterioare qi in cererea
pentru acordarea ajutorului, respectiv: clldiri sau alte spafii locative in
afara Iocuinfei de domiciliu gi a anexelor gospodlregti sau alte imobile aflate
in proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme gi/sau
motocicletS/motociclete cu o vechime mai micl de 10 ani cu excepfia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum gi pentru uzul persoanelor aflate in zone
greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletl cu o vechime mai
mare de 10 ani); terenuri de imprejmuire a locuinfei gi curtea aferentl qi alte
terenuri intravilane care dep5gesc 1000 m' in zona urbanl gi 2000m2 in zona
rurali; depozite bancare de peste 3.000 Iei etc.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupl caz, al persoanei
singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au
realizat in luna anterioarl depunerii cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurlri sociale de stat, asigurlri de gomaj, indemnizafii,
alocafii gi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se

suportl, obligafii legale de frrtrefinere gi alte crean(e legale, cu excepfia
alocafiei pentru susfinerea familiei prevlzute de Lesea nr. 277120L0 privind
alocafia pentru susfinerea familiei, republicatd,, cu modificlrile ulterioare, a

bugetului personal complementar prevlzut deLegea nr. 44812006 privind
protecfia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati,
cu modificlrile gi completlrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in
baza ordonantei Guvernului nr. l4l2010 privind mrsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producltorilor agricoli, incepind
cu anul 2010, aprobati cu modificiri gi completlri prin Lesea nr.74120L0, cu
completlrile ulterioare, a burselor de studiu gi a burselor sociale, a

sprijinului financiar previzut de Hot5rflrea Guvernului nr.
L.48812004 privind aprobarea criteriilor $i a cuantumului sprijinului
financiar ce se acordi elevilof in cadrul Programului nafional de protec{ie
sociall "Bani de liceu", cu modificirile gi completirile ulterioare, precum gi

veniturile obfinute din activitifile cu caracter ocazional desf5gurate de zilieri
in condifiileLegii nr. 52l20ll privind exercitarea unor activitifi cu caracter
ocazional desfiqurate de zilieri, cu modificlrile gi completirile ulterioare.



Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incllzirea locuintei se va face prin
dispozitie a primarului dupi cu urmeazS:

. incep6nd cu luna depuneri{ cererii pentru cei care au depus documentele
pini Ia data de 20 a lunii respective;

. incep6nd cu luna urmltoare pentru cei care au depus documentele dupl
data de 20 a lunii respective;

Persoanele cu domiciliul pe raza localitatii Stefanesti care locuiesc in
fapt pe raza altei unitifi administrativ teritoriale pot solicita o adeverintl
prin care se atesti faptul ci aulnu au beneficiat de ajutor pentru incilzirea
locuintei pe r^za localitatii Stefanesti.

Titularii ajutoarelor pentru incllzirea locuin(ei sunt obligafi sI comunice
orice modificare intervenitl in componenfa familiei gi a veniturilor acesteia
in termen de 5 zile de Ia data modificlrii.

Pentru mai multc inforrnafii privind acordarea ajutoarelor pentru
incllzirea locuinfei in perioada sezonului, putefi contacta Biroul de Asistenta
Sociala din cadrul Primariei Stefanesti, telefon: 0250/830497.
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