
 

ANUNȚ IMPORTANT ! 
 

Pentru a se respecta regulile impuse de autorități cu privire la 

COVID-19 dosarul pentru Ajutorul pentru încălzirea locuinței și a 

Suplimentului pentru energie conform Legii. nr. 226/2021 se depun 

după următorul program : 
 

 

 

 

Pentru a beneficia de Ajutorul pentru încălzirea 

locuinței pentru toate cele 5 luni și Suplimentul pentru 

energie pentru tot anul trebuie să depuneți dosarul până pe 

data de 20.11.2021. 

Nr. crt Satul Perioada depunerii dosarului 

1 VORONA CENTRU 20.10.2021-22.10.2021 

 

2 VORONA NOUA 20.10.2021-22.10.2021 

 

3 CHISCOVATA 20.10.2021-22.10.2021 

 

4 VORONA TEODORU 25.10.2021-27.10.2021 

 

5 VORONA MARE 25.10.2021-27.10.2021 

 

6 JOLDESTI 28.10.2021-29.10.2021 

 

7 ICUSENI 01.11.2021-03.11.2021 

 

8 POIANA  04.11.2021-05.11.2021 

 



ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA 
DOSARULUI DE AJUTOR PENTRU  ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI  

ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII. nr. 226/2021 

 
-  Cerere tip (de la Compartiment Asistență Socială) 

- Original/copie xerox după Cartea de identitate a  părinților  

- Copie xerox după Certificatul  naștere a părinților 

- Copie xerox după  Certificatul de  căsătorie 

- Copie xerox după Certificatul de nastere a copiilor sub 14 ani 

- Copie xerox după Cartea de identitate a copiilor peste 14 ani 

- Copie xerox după Certificatul de deces 

- Copie Hotărâre de divorţ definitivă sau Hotarare de incredintare a copilului/copiilor 

- Adeverinţă stare materială de la Primarie- Birou Registru Agricol 

- Adeverinta de venit impozabil de la Finante Botosani ambii părintisau persoane majore - se depune 

cerere la Primaria Vorona – Compartiment Asistență Socială 

- Adeverinta de elev/student cu mentiune daca beneficiaza sau nu de bursa   

- Adeverinta de la APIA pentru cei care au depus dosare de subventie cu mentiunea daca i s-a acordat sau 

nu subventie   

- Cupon îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau cupon de stimulent de insertie 

aferent lunii septembrie 2021 

- Adeverinţă de salariat cu salariul net aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon  indemnizatie de somaj aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon indemnizatie pentru cresterea copilului de pana la 2 ani aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon pentru stimulent de inserție aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon pensie de urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon îndemnizație pentru grad de handicap aferent lunii septembrie 2021 

- Cupon alocație de plasament familial aferent lunii septembrie 2021 

- Copie xerox mandat postal pentru pensia de întreținere aferent lunii septembrie 2021 

- Extras de cont de la banca pentru cei care beneficiaza de subventie de la APIA pentru perioada ianuarie 

2021 și pana cand se depune dosarul 

- Copie Certificat de înmatriculare pentru cei care au autoturism , autoutilitara care au în folosință 

sau proprietate 

- Copie xerox după factura de la Energia electrica pentru suplimentul de energie  

- un dosar cu şina 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este: 

Art. 3 alin (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021 
- Proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia;  

- Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului 

de abitație/uzufruct,  

- Titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și 

împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, 

reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute 

la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările 

ulterioare;  

Pentru persoanele majore, necăsătorite şi locuiesc împreuna cu părinţii, se va întocmi un 

singur dosar, pe numele părinţilor. 

VENITUL MEDIU NET LUNAR de până la 1.386 lei/persoană în cazul FAMILIEI 

și până la 2.053 lei în cazul PERSOANEI SINGURE .  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/237956
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/237956
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/237956


Anexa nr.3

Anexa nr.4 

la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI SOCIAL ŞI 

A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

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             

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 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

   1         
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
depăeşte 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 şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei
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CUANTUM 

LUNAR GAZE 

NATURALE

CUANTUM 

LUNAR 

ENERGIE 

ELCTRICĂ

CUANTUM 

LUNAR LEMNE 

,  CĂRBUNI.

% LEI % LEI % LEI

a 0 200 100 250 100 500 100 320

b 200,1 320 90 225 90 450 90 288

c 320,1 440 80 200 80 400 80 256

d 440,1 560 70 175 70 350 70 224

e 560,1 680 60 150 60 300 60 192 10 30 20
f 680,1 920 50 125 50 250 50 160

g 920,1 1040 40 100 40 200 40 128

h 1040,1 1160 30 75 30 150 30 96

i 1160,1 1280 20 50 20 100 20 64

j 1280,1 1386 10 25 10 50 10 32

k(pers.      

singură) 1386,1 2053 10 25 10 50 10 32

LEGEA  NR.226 DIN 16.09.2021

PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE

320

SUPLIMENT PENTRU ENERGIE,LUNAR PE TOT 

PARCURSUL ANULUIAIL

ART 7, 

ALIN 1     

ALIN:

VALOAREA DE 

REFERINȚĂ

INTERVAL VENIT 

MEDIU/NET MEMBRU 

DE FAMILIE

CUANTUM LUNAR 

AJUTOR GAZE 

NATURALE

CUANTUM LUNAR 

AJUTOR ENERGIE 

ELECTRICĂ

CUANTUM LUNAR 

AJUTOR LEMNE

250 500
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