
ANUNT IMPORTANT! 

 

Începând cu  data 18 octombrie 2021 se preiau cereri si declarații pe propria răspundere pentru 

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării 

prevederilor Legii nr 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 

1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 . 

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de 

până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care 

nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, 

anexată și prevăzută în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Cererile – declarație pe propria răspundere, însoţite de documentele justificative privind componenţa 

familiei, veniturile şi bunurile detinute se pot depune personal, la Compartimentul de Asistenta Sociala al 

Primariei comunei Dumbravita sau se pot trimite pe e-mail la adresa: contact@primaria-dumbravita.ro  

Formularul de cerere-declarație pe propria răspundere se poate descărca de pe site-ul Primariei 

Dumbravita  www.primaria-dumbravita.ro  sau se poate primi de la Compartimentul de Asistenta Sociala. 

Acte necesare 

1. cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței ; 

2. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru 

care se solicită ajutorul (carte de identitate; certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani); 

3. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: 

o copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras CF sau contract de închiriere; 

o contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere; 

4. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii 

cererii: 

- adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc); 

- cupoane pensii; 

- adeverinta de la Directia Regionala a Finantelor Publice Timis daca persoana nu are venituri. 

- Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale; 

- Adeverinta de la Biroul Agricol al Primariei privind componenta familiei si bunurile detinute; 

- Factură de energie electrică – pentru supliment energie. 

 Cererea si declaratia trebuie semnate pe fiecare pagina de titular si toate veniturile 

si bunurile trebuie declarate. 

 

mailto:contact@primaria-dumbravita.ro
http://www.primaria-dumbravita.ro/
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/10/Cerere_ajutor_12.10.2021.pdf


 

 

ANEXA 4 

la normele metodologice 

                                LISTA BUNURILOR 

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social 

 ______________________________________________________________________________ 

| Bunuri imobile                                                               | 

|______________________________________________________________________________| 

|  1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a   | 

|    | anexelor gospodăreşti                                                   | 

|____|_________________________________________________________________________| 

|  2 | 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. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu| 

|    | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă| 

|____|_________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Bunuri mobile*)                                                              | 

|______________________________________________________________________________| 

|  1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  | 

|    | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap | 

|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum | 

|    | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               | 

|____|_________________________________________________________________________| 

|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă 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, cu excepţia dobânzii    | 

|____|_________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Terenuri/animale şi/sau păsări                                               | 

|______________________________________________________________________________| 

|  1 | 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: 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social. 



 


