Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau
persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita
ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data
de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor).
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzire se depun până la data de 20 noiembrie la Primăria Brazi, Compartimentul de
Asistenta si Protectie Sociala.
Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului
rece, după cum urmează:
– până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
– după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.
2. Suplimentul pentru energie
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau
persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita
suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului
și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze
naturale şi energie termică.
Familiile şi persoanele singure care depun dosar de ajutor de încalzire, pot beneficia
şi de un supliment în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei
utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
PENTRU DETALII NE PUTETI CONTACTA LA NUMARUL DE TELEFON
0244/480761

PROCENT COMPENSARE IN FUNCTIE DE VENIT
Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă
din bugetul de stat, după cum urmează:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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 1.040 lei;
h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie
sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;
i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie
sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;
j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie
este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;
k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure
este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

LISTA ACTE ACORDARE AJUTOR DE INCALZIRE SI SUPLIMENT
ENERGIE
VENIT MINIM FAMILIE– 1386 LEI/MEMBRU
VENIT MINIM PERSOANA SINGURA- 2053 LEI
– copie act proprietate imobil, contractul de vânzare - cumpărare, contractul de
închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru
imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul;
– factură de gaze/energie electrica recentă (din ultima luna);
– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din
care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită
ajutorul;
– certificatul de căsătorie;
– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,
dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu
mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu bonuri
valorice și care este valoarea acestora;
– pentru persoanele fara venit verificarea se va face la sediul Primariei Brazi in
cadrul Seviciului de Asistenta Sociala;
– cupoane: pensie (orice tip de pensie), indemnizaţii de handicap, ajutor de şomaj,
sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi
independente sau chirii;
– adeverinta taxe si impozite cu bunurile detinute în proprietate;
– adeverinţa de rol agricol cu nr. de membri si terenurile detinute.
In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/
sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a
autoturismului pentru evidenţierea vechimii vehicolului.
PENTRU SUPLIMENT: factură energie electrică/gaze (toate paginile)

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzire
______________________________________________________________________________
| 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
|____|_________________________________________________________________________|

