PRIMĂRIA COMUNEI
OHABA LUNGĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

COMUNICAT
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică
furnizată în sistem centralizat, gaze naurale, energie electrică şi combustibili
solizi şi/ sau petrolieri şi a stimulentului pentru energie, SEZONUL RECE

01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
Începând cu data de 18 octombrie 2021 va începe acţiunea de primire a
cererilor – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, în vederea
aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a
Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate de 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 şi care nu deţin bunuri
cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului
social, anexată prezentului comunicat şi 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 şi completările ulterioare.

Acte necesare
1. Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei – formular tip;
2. Copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul
sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul ( carte de
identitate/ buletin de identitate/ carte de identitate provizorie,
certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani)
3. Acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru
care solicită ajutorul:
- Proprietar ( copie după contractul de vânzare – cumpărare, extras
de carte funciară);
- Chiriaş ( contract de închiriere);
- Împuternicit ( contract de comodat sau împuternicire de la
proprietar/ titular contractului de închiriere);
4. Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/ persoana
singură în luna anterioară depunerii cererii:
- Adeverinţă privind venitul net( inclusiv valoarea bonurilor de masă
prime, ore suplimentare etc.);
- Cupoane pensii;
- Cupoane indemnizaţii prin creşterea copilului până la vârsta de 2 -3
ani;
- Cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;
- Cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau
încredinţaţi spre creştere şi educare;
- Acte doveditoare ale veniturilor
dividende,sau părţi sociale;

din

închirieri,

dobânzi,

- Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în
acest sens;

Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri
mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în
scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie
infracţiunea de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se
pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

Bunuri imobile
Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de
1
domiciliu si a anexelor gospodaresti
Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si
alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona
2 urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile
din zonele colinare sau de munte care nu au potential de
valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola
Bunuri mobile(*)
Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o
vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru
1 persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul
persoanelor aflate in zone greu accesibile
2

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare
de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu
sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia
4 barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in
Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii“
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de
6
cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de
7
prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia

dobanzii
Terenuri/animale si/sau pasari
Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta
de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru
1
persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru
familie

NOTA:
Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la
excluderea acordarii ajutorului social.

