
 

                           

                             
 

 

 

Informații  

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului 

rece 2021-2022 și a suplimentului lunar pentru energie 

 
1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor care au realizat un venit net lunar în luna 

anterioară depunerii cererii de până la 1386 lei/membru de familie și persoanelor singure care au 

realizat un venit net lunar de până la 2053 lei lunar. Ajutorul pentru încălzire pentru sezonul rece 

2021-2022 se acordă pentru o perioadă maximă de 5 luni (noiembrie 2021-martie 2022) 

Ajutorul se acordă in funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure, dupa caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din 

bugetul de stat, dupa cum urmează: 

   a) in proportie de 100% din valoarea de referinta, dar nu mai mult decat consumul facturat, in 

situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana 

la 200 lei; 

   b) in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei si 320 lei; 

   c) in proportie de 80%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 320,1 lei si 440 lei; 

   d) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 440,1 lei si 560 lei; 

   e) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 560,1 lei si 680 lei; 

   f) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 680,1 lei si 920 lei; 

   g) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 920,1 lei si 1.040 lei; 

   h) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 1.040,1 lei si 1.160 lei; 

   i) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins intre 1.160,1 lei si 1.280 lei; 

   j) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este 

cuprins intre 1.280,1 lei si 1.386 lei; 

   k) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este 

cuprins intre 1.280,1 lei si 2.053 lei. 

      Valoarea de referintă, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin Hotarare 

a Guvernului și nu poate fi mai mică de: 

   a) 250 lei/luna, pentru gaze naturale; 

   b) 500 lei/luna, pentru energie electrica; 

   c) 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri. 

 

2. Suplimentul pentru energie se acordă tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, 

precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire 
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dar care se încadrează în limitele de venituri, respectiv 1386 lei /membru de familie sau 2053 lei în 

cazul persoanelor singure. 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în sumă fixă, în funcție de sursele de furnizare a energiei 

utilizate și este în cuantum de: 

a) 30 de lei/ lună pentru consumul de energie electrică 

b) 10 lei /lună pentru consumul de gaze naturale 

c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri 

 

Cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru ajutorul de încălzire și suplimentul de energie 

se vor depune la Primăria comunei Cornu începând cu data de 20.10.2021. În funcție de data 

depunerii cererii beneficiile sociale se vor acorda după cum urmează: 

- 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.  

Cererile se pot ridica de la sediul Primăriei comunei Cornu sau se pot descărca de pe site-ul 

www.primariacornu.ro 

 

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente după caz: 

a) Copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale tuturor  membrilor familiei 

(B.I, C.I., certificat naștere copii) din care să rezulte că aceștia au domiciliul sau reședința la 

adresa la care se solicită ajutorul. 

b) Certificat căsătorie 

c) Alte documente după caz: sentințe/certificate de divorț, certificate deces; 

d) Hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea în vederea adopției, dispoziții privind 

tutela, curatela sau stabilirea altor măsuri de protecție pentru copii; 

e) Copie a unei facturi de furnizare a gazelor naturale și energiei electrice; 

f) Copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința (act de proprietate,  contract 

de închiriere, contract de concesiune, contract de comodat, etc; 

g) Adeverință de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de 

a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/nu bonuri valorice și care este valoarea 

acestora; 

h) Cupoane: pensie (orice tip de pensie), indemnizații, ajutor de șomaj, sau orice altă prestație 

socială, din luna anterioară depunerii cererii; 

i) Adeverință de la facultate pentru studenți, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă; 

j) Adeverință de rol agricol; 

k) În cazul deținerii în proprietate a unui autoturism și/sau motocicletă se va prezenta cartea de 

identitate în copie xerox a autoturismului pentru evidențierea vechimii.  

 

Notă 

Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau după caz persoana singură care 

îndeplinește condițiile legale de acordare a măsurilor , solicită acordarea acestora, și poate fi 

după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat 

locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de 

abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt 

membru de familie major  și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul 

contractului de închiriere. 

 

Nu pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței și/sau suplimentul pentru energie 

familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate si/sau în folosință unul sau mai 

multe bunuri din lista de mai jos.  

 

 

 

 

 



 

LISTA BUNURILOR 

ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social 

 

Bunuri imobile 

1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti 

2 

Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care 

depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din 

zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin 

vanzare/constructie/productie agricola 

 

Bunuri mobile(*) 

1 

AuAutoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu  

Ec excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau 

pe  persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, 

microbuze 

4 
Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul 

persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii“ 

5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata 

6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, 

mecanic sau electric 

(*) Aflate in stare de functionare. 

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii 

 

Terenuri/animale si/sau pasari 

1 
Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma 

de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 

 


