
ACTE NECESARE LA COMPLETAREA CERERII SI DECLARATIEI 

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE  2021-2022 

 
1. CI/BI/CN/CIP pentru toti membrii ai familiei; 

2. Factura  utilitati (cod client); 

3. Copie registru agricol; contr. Comodat, inchiriere,vanzare-cumparare ; 

4. Certificat Fiscal ( Fisa de patrimoniu) 

5. Adeverinta venit net in luna anterioara depunerii cererii (cu precizarea daca salariatul  

are bonuri de masa DA / NU - dupa caz; Pentru cei care nu lucreaza trebuie sa prezinte 

adeverinta eliberata de ANAF-Gherla; 

    6. Cupoane de pensie, alocatie de stat, alocatie de plasament, pensie de urmas indemnizatii   

pentru cresterea copilului pana la 2 ani sau 3 ani, indemnizatii de  handicap - din luna 

anterioara depunerii cererii 

7. Alte venituri : - venituri din strainatate(CM);- Arenda;- Drepturi speciale 

conform contractului colectiv de munca; 

8. Sentinta divort, hotarare judecatoreasca privind obligatia  legala de intretinere  

Orice modificare privind veniturile, domiciliul, numarul de persoane– se anunta in maxim 5 

zile de la data producerii. 
 

        LIMITE 

VENITURI (LEI) 

PROCENT GAZE NATURALE 

(LEI)      

LEMNE (LEI)

 

ENERGIE ELECTRICA   

(LEI)                    

   0              -200 100% 250  lei             10 lei 320 lei        20 lei 500 lei                    30 lei 

   200,1       -320 90% 225  lei             10 lei 288 lei        20 lei 450 lei                    30 lei 

  320.1       -440 80% 200  lei             10 lei 256  lei       20 lei 400 lei                    30 lei  

  440.1       -560 70% 175  lei             10 lei 224 lei        20 lei 350  lei                   30 lei 

  560,1       -680 60% 150  lei             10 lei 192 lei        20 lei 300  lei                   30 lei 

  680,1       -920 50% 125  lei             10 lei 160 lei        20 lei 250  lei                   30 lei 

  920,1       -1040 40% 100  lei             10 lei 120 lei        20 lei 200  lei                   30 lei 

1040,1       -1160 30% 75   lei              10 lei 96   lei        20 lei 150  lei                   30 lei 

1160.1     -  1280 20% 50   lei              10 lei 64   lei        20 lei 100  lei                   30 lei  

1280.1       -1386 10% 25   lei              10 lei 32   lei        20 lei  50   lei                   30 lei 
 

In proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 

1.280,1 lei și 2.053 lei. 
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 singure. 
a) 250 lei / lună, pentru gaze naturale 
b) 500 lei / lună, pentru energie electrică 
c) 320 lei / lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. 

 

Ajutorul pentru încălzire cu energie electrica se acordă consumatorilor vulnerabili care nu 

dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care, din motive tehnologice sau 

economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au 

contracte valabile de furnizare a energiei electrice. 

In situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia electrica cuantumul 

suplimentului este de 70 lei/luna . 


