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ANUNŢ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A  
AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI  ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022 ȘI  A SUPLIMENTULUI 

PENTRU ENERGIE 
LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie  

 
 Declarația pe proprie răspundere semnată de titularii cererilor privind veniturile, depozitele bancare, tranzacțiile imobiliare, sumele/ 
câștigurile din jocuri de noroc sau pariuri, bunurile mobile şi imobile, precum şi componența familiei este dată în conformitate cu prevederile 
Codului Penal .  Verificările se vor efectua prin anchete sociale, platforma ANAF PATRIM-VEN şi la registrul de rol al evidențelor fiscale al 
Primăriei Municipiului Suceava. 
Actele  doveditoare care se vor anexa cererii şi declarației, pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie sunt: 

1. contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de închiriere sau subînchiriere, fişa locativă (pentru cei cu locuinţă proprietate de stat), 
mandat de reprezentare din partea titularului (împuternicire sau declarație), certificat de moştenitor, pentru titularii de cerere care nu au calitate de 
proprietar; 

2. copie CI/BI/certificat de naştere, pentru titularul cererii şi toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu domiciliul înscris la adresa pentru 
care solicită dreptul, hotărârea judecătorească de divorț / de încredințare în vederea adopției / tutelei /curatelei / plasament;  

3. documentele justificative privind toate veniturile familiei /persoanei singure: (aşa cum sunt descrise şi în cerere la fiecare categorie de venit):  
- adeverinţe de venit pentru salariaţi care să cuprindă venitul net din luna anterioară cererii ,bonuri de masă,alte venituri şi stimulente de natură 
salarială; 
- cupon /mandat postal pentru pensii, indemnizaţii şi alocaţii/alocaţii de plasament, inclusiv pensii de întreţinere ale copiilor,în urma divorţului 
părinţilor şi altele ,conform categoriilor de venit, detaliate în cerere; 
- declaraţii de impunere pentru persoanele fizice autorizate, obţinute de la Administraţia financiară;  
- adeverinţe de venit pentru categoria de venituri din arendă/dividende/chirii/subvenţie APIA sau alte venituri cu regim de reţinere la sursă( depozite 
bancare, pariuri, jocuri de noroc). 
Adeverinţă pentru cei care declară că nu realizează venituri NU se mai solicită de la ANAF. Având acces la platforma 
ANAF PATRIM-VEN, angajații Direcției de Asistență Socială vor face verificări și vor lista fișa cu venituri care va fi 
anexată cererii! 
 



(1)În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei 
singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din 
drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se 
suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, , a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru 
copii, a bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzut în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 
2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a drepturilor acordate în 
baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii 
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, 
sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului 
financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile 
obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre 
bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social. 

4. Certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicleta/ certificat radiere după caz, deoarece nu se acordă ajutor de încălzire sau supliment pentru 
energie pentru cei care deţin autoturisme/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani. Excepţie fac doar autoturismele adaptate persoanelor cu 
handicap. Este permis doar deţinerea unui singur autoturism /motocicletă care să aibe vechime mai mare de 10 ani. 

5. În cazul persoanelor care nu au domiciliul stabil pe raza municipiului Suceava, adeverinţă de la Primăria de domiciliu din care să rezulte că nu au 
solicitat acest drept şi adeverinţă care să ateste bunurile mobile şi imobile pe care le deţin. 

6. Atenţie la depozitele bancare mai mari de 3000 de lei care constituie bun ce nu permite acordarea ajutoarelor de încălzire sau a suplimentului pentru 
energie! 

7. Pentru persoanele care solicită ajutorul de încălzire şi/sau suplimentul pentru energie și sunt în sistem centralizat, cererea şi declaraţia trebuie să fie 
vizată de asociaţia de proprietari, viză care atestă numărul de camere şi numărul de persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor comune. 

8. Pentru persoanele care solicită ajutorul de încălzire cu energie electrică este necesar să prezinte adeverinţă de la asociaţia de proprietari care să ateste 
că sunt debranşaţi de la sistemul centralizat și nu au centrală pe gaz metan şi cererea vizată care atestă numărul de camere şi numărul de persoane luate 
în calcul la stabilirea cheltuielilor comune. 

9. Factura de la EON GAZ - doar pentru beneficiarii de ajutor la gaz metan sau cei care solicită suplimentul pentru energie.  
10. Factura de la EON ELECTRICA - doar pentru beneficiarii de ajutor la energie electrică sau cei care solicită suplimentul pentru energie.  

 
 



Pentru cei care solicită ajutorul la lemne, combustibili petrolieri, (cu excepția beneficiarilor de ajutor social) este necesar să solicite adeverință de la  
Serviciul cadastru, fond funciar, registrul agricol – Primăria Suceava,  cu culturile de teren agricol şi numărul de animale şi păsări pe care le deţin. 

          Cererile pentru acordarea ajutorului la energie termică, împreună cu documentele justificative anexate, se depun la asociațiile de proprietari. 

          Cererile pentru acordarea ajutorului la gaz metan , după completarea cererilor pentru ajutor de încălzire cu gaz metan şi vizarea acestora de către 
asociațiile de proprietari, vor fi înregistrate individual de către solicitanți la sediul Primăriei din Burdujeni - Direcția de Asistență Socială. 

          
11. Titularul cererii pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței cu GAZ sau ENERGIE ELECTRICĂ să fie titularul contractului de 

furnizare EON. Titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare,  
şi poate fi, după caz: 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 abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt 
membru de familie major şi 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 de Codul Civil. 

         Dreptul la suplimentul pentru energie acordat concomitent cu orice tip de ajutor pentru încălzire a locuinței se stabilește printr-o singura 
dispoziție a primarului.  

         În cadrul cererii-declarației pe propria răspundere la cap. 4 pentru încălzirea cu gaze naturale și pentru energie electrică se completează codul 
client și CLC/POD (cod loc consum), informații care se regăsesc pe factura furnizorului dvs. 

           Cererea şi declarația pe proprie răspundere să fie completate corect, cu maximă seriozitate (în toate spațiile), conform indicațiilor din formular.  

            În cazul cererilor incomplete sau care nu sunt însoțite de acte justificative se va proceda la returnarea lor către asociațiile de proprietari sau, 
după caz, la neacordarea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței, printr-o dispoziție a primarului. 
  

12. Modificarea de venit, a componentei familiei / de reședință / a bunurilor mobile și imobile chiar și din alte județe ale familiei beneficiare, 
implică completarea unei noi cereri în termen de 5 zile de la producerea unei astfel de situații și se depune prin Asociația de proprietari, la 
Primăria din Burdujeni - sediul Direcției de Asistență Socială pentru a modifica sau înceta dreptul la ajutor de încălzire sau a suplimentului 
pentru energie, după caz. 

13. Termenul limită de depunere a cererilor, indiferent de tipul de ajutor, este 15 noiembrie 2021, pentru a beneficia de acest drept, pe perioada 
întregului sezon, suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului. 

Cererile depuse ulterior pe parcursul sezonului rece (noiembrie 2021 - martie 2022) se vor soluționa cu luna curentă pentru cererile depuse 
până pe 20 a lunii și cu luna următoare pentru cele care depășesc această dată). 
 

PRIMAR, 


