
 

ANUNT 

Acte necesare pentru 

acordarea ajutoarelor de incalzire  

(cu gaze naturale/energie electrica/lemne) 

in perioada sezonului rece 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014 

 

 

- formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere (se distribuie 

de catre Primarie sau se poate gasi pe site-ul www.primaria-

sinaia.ro); 

- copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc si 

se gospodaresc impreuna (buletine, carti de identitate, carti provizorii 

de identitate, certificate de nastere pentru copiii sub 14 ani) ; 

- copie de pe actul de proprietate sau de inchiriere a locuintei ; 

- copie dupa sentinta judecatoreasca privind incredintarea minorilor / 

plasamentul copiilor (pensia de intretinere stabilita prin Sentinta 

Judecatoreasca se trece, chiar daca aceasta nu se primeste in fapt, 

fiind alegerea beneficiarului ca nu intreprinde masurile prevazute de 

lege pentru a intra in posesia ei) ; 

- adeverinte de salariat cu veniturile nete realizate (incasate) in luna 

anterioara lunii depunerii cererii, precizand si valoarea tichetelor de 

masa, daca este cazul; 

- copii de pe cupoane de pensie, alocatie de stat, indemnizatie crestere 

copil, indemnizatie de handicap, indemnizatie de somaj, 

indemnizatie de veteran/vaduva de veteran de razboi, din luna 

anterioara depunerii cererii; 

- adeverinta de venit pe anul 2013, eliberata de Serviciul Fiscal 

Orasenesc Busteni, pt. persoanele care obtin venituri din activitati 

independente sau din cedarea folosintei bunurilor si pentru cele care 

se declara fara venituri;       

- adeverinta de la administratorul asociatiei de proprietari din care sa 

reiasa numari si numele persoanelor care figureaza la intretinere si 

sunt inscrise in cartea de imobil (pentru cei care locuiesc la bloc); 

- copie de pe ultima factura de gaze/energie electrica. 

 

http://www.primaria-sinaia.ro/
http://www.primaria-sinaia.ro/


Cererile impreuna cu actele doveditoare vor fi depuse la sediul 

Primariei Sinaia incepand cu data de 28 octombrie 2013 si pana la data 

de 20.03.2014.  

Cererile depuse pana la data de 20 ale lunii se aproba incepand cu 

luna in curs, iar cele depuse dupa data de 20 ale lunii se aproba cu luna 

urmatoare. 

 

 

DE RETINUT : 

 

 titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei poate fi, dupa caz : 

proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparare cu 

clauza de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de 

inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru al familiei 

major si imputernicit de proprietarul locuintei, ori dupa caz, 

reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 

ani 

 
 lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea 

ajutorului pentru încalzirea locuintei 

 
Bunuri immobile, in proprietate sau in folosinta 

- cladiri sau alte spatii locative, altele decat locuinta de domiciliu si 
anexele gospodaresti 

- terenuri de imprejmuire a locuintei, curtea aferenta si alte terenuri 

intravilane care depasesc 1.000mp in zona urbana si 2.000mp in zona 
rurala 

Bunuri mobile, aflate in stare de functionare 
- autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani 
- doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare 
de 10 ani 
- autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, 
rulote, autobuze, microbuze 
- salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi 
- utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata 
- utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale 
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- utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje actionate hidraulic, 
mecanic sau electric; 

 
NOTA 
Familiile si persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre 
bunurile cuprinse în aceasta lista nu beneficiaza de ajutor pentru încalzirea 
locuintei. 
 

 

Titularul cererii are obligatia sa declare daca detine terenuri, animale, 
pasari sau bunuri in gospodarie, din cele enumerate la pag.11 din formularul 
cererii si declaratiei pe propria raspundere. 

 
 

 
Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei are obligatia sa 

comunice primarului orice modificare intervenita in componenta 

familiei, veniturile acesteia sau bunurile detinute pe parcursul sezonului 

rece, in termen de 5 zile de la data modificarii. 

 

Venit net mediu 

lunar pe membru 

de familie 

Cuantum 

ajutor 

incalzire cu 

energie 

electrica 

Cuantum 

ajutor incalzire 

cu gaze 

Cuantum 

ajutor incalzire 

cu lemne 

- pana la 155 lei  
(0,310 ISR) 

240 lei 
(0,480 ISR) 

262 lei 
(0,524 ISR) 

54 lei 
(0,108 ISR) 

58 lei (0,116 ISR) 

pentru beneficiarii 

de ajutor social 

- intre 155,1 lei si 210 lei 
( 0,3102 ISR si 0,420 ISR) 

216 lei 
(0,432 ISR) 

190 lei 
(0,380 ISR) 

48 lei 
(0,096 ISR) 

- intre 210,1 lei si 260 lei 
( 0,4202 ISR – 0,520 ISR) 

192 lei 
(0,384 ISR) 

150 lei 
(0,300 ISR) 

44 lei 
(0,088 ISR) 

- intre 260,1 lei si 310 lei 
(0,5202 ISR – 0,620 ISR) 

168 lei 

(0,336 ISR) 
120 lei 

(0,240 ISR) 

39 lei 
(0,078 ISR) 

- intre 310,1 lei si 355 lei 
(0,6202 ISR – 0,710 ISR) 

144 lei 
(0,288 ISR) 

90 lei 
(0,180 ISR) 

34 lei 
(0,068 ISR) 

- intre 355,1 lei si 425 lei 
(0,7102 ISR – 0,850 ISR) 

120 lei 
(0,240 ISR) 

70 lei 
(0,140 ISR) 

30 lei 
(0,060 ISR) 

- intre 425,1 lei si 480 lei 

(0,8502 ISR – 0,960 ISR) 

96 lei 
(0,192 ISR) 

45 lei 
(0,090 ISR) 

26 lei 
(0,052 ISR) 



- intre 480,1 lei si 540 lei 
(0,9602 ISR – 1,080 ISR) 

72 lei 
(0,144 ISR) 

35 lei 
(0,070 ISR) 

20 lei 
(0,040 ISR) 

- intre 540,1 lei si 615 lei 
(1,0802 ISR – 1,230 ISR) 

48 lei 
(0,096 ISR) 

20 lei 
(0,040 ISR) 

16 lei 
(0,032 ISR) 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale/energie electrica se 

acorda in cuantumurile mai sus mentionate, dar nu mai mult decat valoarea 

facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru 

cantitatea de gaze naturale/energie electrica consumata in perioada sezonului 

rece. 
 

Cererile nesemnate de titular sau necompletate corespunzator, vor fi 

respinse (neaprobate). 
 

In situatia in care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant 

sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutor de incalzire, primarul 

poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de 

asistenta sociala. In situatia in care familia  sau persoana singura beneficiara de 

ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele 

necesare pentru intocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru incalzirea locuintei 

nu se mai acorda. 


