
Ajutor încălzire 2021- conform legii nr.226/2021 și HG nr.1073/2021 
 
 Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcție de sistemul de încălzire folosit în locuință: 
-ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat; 
-ajutor pentru gaze naturale; 
-ajutor pentru energie electrică; 
-ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. 
 
Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure: 
-în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în 
situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este 
de până la 200 lei;        320 lei/lună* 
-în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;   288 lei/lună* 
-în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;   256 lei/lună* 
-în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;   224 lei/lună* 
-în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;   194 lei/lună* 
-în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;   160 lei/lună* 
-în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1040 lei;   128 lei/lună* 
-în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 1040,1 lei şi 1160 lei;    96 lei/lună* 
-în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este cuprins între 1160,1 lei şi 1280 lei;    64 lei/lună* 
-în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este 
cuprins între 1280,1 lei şi 1386 lei;       32 lei/lună* 
-în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este 
cuprins între 1280,1 lei şi 2053 lei.       32 lei/lună* 
Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 
lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure. 
 Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin 
hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica 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. 
*valori calculate pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) și/sau petrolieri. 



Suplimentul pentru energie - mod de stabilire si acordare 
- conform legii nr.226/2021 și HG nr.1073/2021 

  
    (1) Familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de pana la valoarea 1386 lei/lună, 
respectiv 2053 lei /lună pentru persoana singură, beneficiaza lunar, inclusiv in perioada 
sezonului rece, de un supliment pentru energie in suma fixa, acordat in functie de sursele de 
furnizare a energiei utilizate, in cuantum de: 
   a) 30 lei/luna pentru consumul de energie electrica; 
   b) 10 lei/luna pentru consumul de gaze naturale; 
   c) 10 lei/luna pentru consumul de energie termica; 
   d) 20 lei/luna pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. 
 
   (2) Suplimentul pentru energie se acorda lunar, pe tot parcursul anului, si se plateste astfel: 
   a) furnizorului, dar nu mai mult decat consumul facturat, in cazul suplimentului prevazut la 
alin. (1) lit. a)-c); 
   b) direct titularului, in cazul suplimentului prevazut la alin. (1) lit. d). 
 
   (3) Suplimentul pentru energie poate fi solicitat impreuna cu ajutorul pentru incalzirea 
locuintei sau separat, atunci cand sunt indeplinite conditiile de acordare. 
   (4) Suplimentul pentru energie se acorda cumulat in functie de sursele de furnizare a 
energiei utilizate. 
   (5) In situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia electrica, cuantumul 
suplimentului este de 70 lei/luna. 
   Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile si persoanele singure depun la 
primaria in a carei raza teritoriala au locuinta o cerere si declaratie pe propria raspundere 
privind, dupa caz, componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. In situatia 
in care se solicita si ajutorul pentru incalzire se va depune o singura cerere si declaratie pe 
propria raspundere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documente necesare stabilirii dreptului la ajutor de încălzire 
- conform legii nr.226/2021 și HG nr.1073/2021 

 
În vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru incalzire, primarii solicita acte doveditoare* care 
atesta identitatea si veniturile realizate de membrii familiei: 
a) copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie; 
(B.I., C.I., certificat naştere copii, ale tuturor membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia 
au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul) 
b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale; 
(doar în cazul solicitării ajutorului de încălzire/suplimentului pentru  energia termică/energiei 
electrică/gaze naturale) 
c) copie dupa documentul care atesta calitatea in care detine locuinta (contractul de vânzare- 
cumpărare, donație, moștenire, întreținere, etc, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi 
calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru locuinţa la care se solicită ajutorul) 
d) copii ale documentelor care atesta veniturile realizate. ( - adeverinţă 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; 
– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru 
orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii; 
– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri 
impozabile, eliberată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiș, 
– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  
bursă; 
– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente 
sau chirii; 
e) documente privind verificarea condițiilor din  lista bunurilor ce conduc la excluderea 
acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei** (adeverință de la registrul agricol, certificat 
fiscal – se obțin de la primărie, cartea de identitate a autoturismului / motocicletei –din care 
rezultă anul fabricației, după caz) 
 
Formularul pentru stabilirii dreptului la ajutor pentru incalzire denumit "Cerere - declarație pe 
propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială" este pus la dispoziția 
celor interesați de  primărie sau poate fi descărcat de la adresa 
https://www.cmteb.ro/files/Formular_acordare_ajutor_incalzire.pdf 
 
Depunerea solicitărilor se face începând cu data de 1 noiembrie 2021, dată la care intră în 
vigoare HG nr.1073/2021, până la data de 20 noiembrie 2021. Persoanale care depun cererea 
după data de 20 a lunii, li se vor stabili drepturile începând cu luna următoare.  
 
* conform art.5 alin. (9) din Anexa nr.1 la HG nr.1073/2021 
** conform art.4 alin(4) din Anexa nr.1 la HG nr.1073/2021 


