
 

 

Modificări  şi completări în acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

 

Actul normativ care reglementează condiţiile şi procedura de acordare a 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (perioada sezonului rece 1 noiembrie 2013 

– 31 martie 2014) este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind  

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei Ordonanţe 

guvernamentale au fost modificate şi completate printr-un nou act normativ, 

aprobat în şedinţa Guvernului din 9 octombrie 2013, respectiv H.G. nr. 778/2013, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 631 din 11 octombrie 2013. 

Potrivit noilor reglementări, formularul de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere este un formular unic, utilizat pentru acordarea a trei beneficii de 

asistenţă socială: ajutor social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul 

pentru încălzirea locuinţei. 

Noul formular poate fi procurat de pe site-ul primăriei, www.tirgumures.ro  

Începând cu sezonul rece  1 noiembrie – 31 martie 2014, ajutoarele pentru 

încălzirea locuinţei se acordă şi pentru energie electrică, în situaţia în care acesta 

este principalul  sistem de încălzire utilizat. 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării este aceeaşi ca şi în cazul 

ajutorului social şi al alocaţiei pentru susţinerea familiei. Conform acestei liste, 

persoanele care deţin clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, 

autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat 

lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 de lei nu vor putea beneficia de 

ajutor. 

O nouă modificare constă în obligativitatea depunerii şi a unei copii a 

talonului autoturismului proprietate personală. 



La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie / persoană 

singură se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia  în luna 

anterioară celei în care se solicită dreptul. De asemenea, se ţine cont de bunurile 

deţinute de familie / persoana singură cuprinse în lista bunurilor care conduc la 

excluderea acordării ajutorului social. 

Bunurile deţinute constând în 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 se evaluează potrivit unui 

algoritm utilizat la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Dacă valoarea rezultată este mai mare de 1.000 euro/2.500 euro, de la caz 

la caz, atunci persoana singură / familia este exclusă de la acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei (respectiv ajutor social, alocaţie pentru susţinerea 

familiei). 

De menţionat că valoarea netă de producţie anuală nu se ia în calculul 

efectiv al venitului mediu net lunar al familiei / persoanei singure, fiind doar un 

prag în funcţie de care familiile / persoanele singure pot beneficia sau nu de 

fiecare dintre cele trei beneficii de asistenţă socială (ajutor social, alocaţia pentru 

susţinerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Biroul de presă al primăriei 


