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AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE 
SEZON RECE 2021 - 2022 

 
 
 

In data de 11.10.2021, a fost publicată Hotararea de Guvern nr. 
1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie. 
 

Conform acestor acte normative, in sezonul rece 01.11.2021-
31.03.2022 ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau 
personale singure a căror venit mediu net pe membru de familie este de 
pana la 1386 lei/persoana, in cazul familiei și de 2053 lei, in cazul 
persoanei singure. 

 
Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le 

realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, in luna 
anterioară. 

 
De asemenea, familiile și personale singure ale căror venituri sunt 

de pana la valoarea/valorile menționate mai sus, beneficiază lunar, pe tot 
parcursul anului, de un supliment pentru energie in suma fixa, astfel: 

 
 
 

       

 J U D E T U L   B R A S O V  

 

    UNITATEA   ADMINISTRATIV  

TERITORIALA  

MUNICIPIUL   CODLEA 
   

mailto:contact@municipiulcodlea.ro


 AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE  
       

Valoare de referință (aj maxim lunar) 250 lei         

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei) 

 

până la   200 100% 250 10  

200,1 - 320 90% 225 10  

320,1 - 440 80% 200 10  

440,1 - 560 70% 175 10  

560,1 - 680 60% 150 10  

680,1 - 920 50% 125 10  

920,1 - 1040 40% 100 10  

1040,1 - 1160 30% 75 10  

1160,1 - 1280 20% 50 10  

1280,1 - 1386 10% 25 10  

 In cazul persoanei singure    
1280,1 - 2053 10% 25 10  

       
 AJUTOR   PENTRU  ENERGIE ELECTRICA   
       

Valoare de referință (aj maxim lunar) 500 lei  
       

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei)  

până la   200 100% 500 30 (70)  
200,1 - 320 90% 450 30 (70)  
320,1 - 440 80% 400 30 (70)  
440,1 - 560 70% 350 30 (70)  
560,1 - 680 60% 300 30 (70)  
680,1 - 920 50% 250 30 (70)  
920,1 - 1040 40% 200 30 (70)  
1040,1 - 1160 30% 150 30 (70)  
1160,1 - 1280 20% 100 30 (70)  



1280,1 - 1386 10% 50 30 (70)  

 In cazul persoanei singure    
1280,1 - 2053 10% 50 30 (70)  

 
 
 
       

 AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI 
       

Valoare de referință (aj maxim lunar) 320 lei  
       

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei)  

până la   200 100% 320 20  
200,1 - 320 90% 288 20  
320,1 - 440 80% 256 20  
440,1 - 560 70% 224 20  
560,1 - 680 60% 192 20  
680,1 - 920 50% 160 20  
920,1 - 1040 40% 128 20  
1040,1 - 1160 30% 96 20  
1160,1 - 1280 20% 64 20  
1280,1 - 1386 10% 32 20  

 In cazul persoanei singure    
1280,1 - 2053 10% 32 20  

❗În situația în care singura sursă de energie utilizată este ENERGIA ELECTRICĂ, 

cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună❗ 

 
Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la 

sediul DAS Codlea, str. Muntisor nr. 3A, in timpul programului cu 
publicul (luni – vieri: 8.30 – 12.00, joi si: 15.00-17.00).   

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a 
ajutoarelor de încălzire, acestea se vor acorda astfel: 
- începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus 

documentele până la data de 20 a lunii respective; 



- începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele 
după data de 20 a lunii respective; 

Formularul cererii se poate ridica, incepand cu data de 15.10.2021, 
de la sediul Direcției Asistență Socială, str. Muntișor nr. 3A si de pe site-
ul  U.A T. municipiul Codlea, sectiunea asistență socială/beneficii 
sociale/încălzire locuință. 

Având in vedere situația creată prin cresterea incidenței COVID-19,  

solicităm persoanelor care au posibilitatea, să depuna documentația in 

format electronic, la adresa de e-mail das@municipiulcodlea.ro. 

 

DOCUMENTELE NECESARE OBȚINERII 

AJUTOARELOR DE INCĂLZIRE/SUPLIMENTULUI 

ENERGIE: 

1. Cerere tip; 
2. Copii acte de identitate pentru titular şi pentru toţi membri familiei 

peste 14 ani; 
3. Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani; 
4. Copie certificat de căsătorie; 
5. Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul; 
6. Declaraţie notarială că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la 

care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul; 
7. Certificat de deces – dacă este cazul; 
8. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului 

sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia 
copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau 
hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de 
urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, 
după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul; 

9. Documentele în baza cărora deţine locuinţa (contract de vânzare-
cumpărare, contract de închiriere, contract comodat, certificat de 
moştenitor, imputernicire notariala, etc.); 

10. Pentru persoanele care au domiciliul  pe raza altei localităţi sunt 
necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de 
domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire si certificat de 
atestare fiscală din localitatea de domiciliu; 

11. Acte doveditoare privind veniturile familiei aferente lunii anterioare 
depunerii cererii:  
- adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net 

obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea 



bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din 

partea instituţiei;                                                                                                                                    

- copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din luna 

anterioară depunerii cererii;         

- copii taloane alocaţie plasament din luna anterioară depunerii 

cererii;                                                                                    

- copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar din luna 

anterioară depunerii cererii;   

- copii taloane indemnizatie crestere copil/stimulent de insertie sau 

decizia de acordare a dreptului respectiv;                                                                                                                                                                                

- copii taloane somaj, din luna anterioară depunerii cererii; 

12. In situatia persoanelor singure/familiilor care declara ca nu 
realizeaza niciunul din veniturile enumerate mai sus, acestea vor 
anexa si o declarative privind sursa si cuantumul veniturilor din 
care se intretin. Acestea vor fi inscrise la punctul 78 din cerere, 
la capitolul “Alte venituri” cu mentionarea luarii la cunostinta ca 
declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform 
legii penale. 

13. Factură gaze naturale si energie electrică; 
14. Persoanele care deţin autoturisme/motociclete –  copie de pe 

cartea autoturismului/motociletei/talon autoturism/motocileta (din 
care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului/motocicletei); 

15. Orice alte documente solicitate, după caz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA   
EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU 

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 
 

    BUNURI   IMOBILE: 

 

    - clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau 
alte  
imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domicili. 

   -  terenuri de împrejmuire a locuinţei şi  curtea  aferentă şi alte terenuri 
intravilane care depăşesc 1.000 mp în  zona urbană şi 2.000 mp în zona 
rurală. 

    BUNURI  MOBILE *: 

    1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai 

mică  

de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori 

destinate transportului  acestora sau persoanelor dependente, precum şi  

pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile; 

    2. Mai mult de un autoturism/motociletă cu  o vechime mai mare de 10 

ani; 

    3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără 

remorci, rulote, autobuze, microbuze; 

  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu  excepţia bărcilor 

necesare  pentru uzul  persoanelor  care locuiesc în Rezervaţia  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 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric;  

* ) Aflate în stare de funcţionare 

 

 



Depozite bancare 

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. 

Terenuri/animale şi/sau păsări 

 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 
anuală depăşeşte  suma de 1.000 euro  pentru persoana singură, 
respectiv  suma de 2.500 euro pentru familie. 

 

 
NOTĂ   
FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE AU IN 

PROPRIETATE CEL PUTIN UNUL DINTRE BUNURILE CUPRINSE IN 
ACEASTA LISTA NU BENEFICIAZA DE AJUTOR PENTRU 
INCALZIREA LOCUINTEI. 
 

 

 

 


