E-mail: termoficare@primariagalati.ro

Deținerea unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzirea locuinței
Nota: - bunurile se iau în calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită
ajutorul de încălzire
Bunuri imobile
1. Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești;
se iau în calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care
depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10
ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente precum și 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. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru
uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația 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 acționate
hidraulic, mecanic sau electric - Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
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Terenuri /animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală
depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro
familie.
Termene și condiții de depunere
Cererile se depun după cum urmează:
1. Familiile sau persoana singură care se încălzesc cu energie termică vor depune
cererile direct sau prin asociația de proprietari/locatari:
x

prin e-mail la adresa: termoficare@primariagalati.ro

x

prin poștă (cu confirmare de primire) Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Galați, str. Fraternității nr. 1, cod postal: 800016;
la sediul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Galați de pe strada Fraternității

x

nr. 1 în următorul intervalul orar:
Luni-Joi 8.30-12.00 și 13.00 – 16.00
Vineri 8.30-12.30.
2. Familiile sau persoana singură care se încălzesc cu gaze naturale, energie electrică
și combustibili solizi sau petrolieri vor depune cererile:
x

prin e-mail la adresa: termoficare@primariagalati.ro

x

prin poștă (cu confirmare de primire) Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Galați, str. Fraternității nr. 1, cod postal: 800016;
la sediul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Galați de pe strada Fraternității

x

nr. 1 în următorul intervalul orar:
Luni-Joi 8.30-12.00 și 13.00 – 16.00
Vineri 8.30-12.30.
3.

Termenul limită de depunere a cererilor declaraţie pe propria răspundere pentru
acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2021, este pâna la
data de 20.11.2021.

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de
20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a
lunii respective.

2

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice
modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile
de la data modificării. Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare celei in care a intervenit.
În cerere se vor trece:
A. toate persoanele care locuiesc în apartamentul/locuința pentru care se solicită
ajutor și indiferent daca între acestea există sau nu relație de rudenie, cu condiția să aibă
înscrisă adresa apartamentului în actul de identitate sau să fie trecute în cartea de imobil și
să fie luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței; pot beneficia de ajutor
de încălzire și cei care dețin un contract de închiriere sau de comodat;
B. toate veniturile (exprimate în lei noi) nete realizate de respectivele persoane în luna
anterioară depunerii cererii, completate cat mai citeț în dreptul codului de venit
corespunzător;
C. în cerere se va specifica obligatoriu numărul de camere al locuinței, în cazul
solicitărilor pentru încălzirea locuinței cu energie termică;
D. în cerere se vor bifa corespunzător, după caz, bunurile deținute (nu bifați nimic
dacă nu dețineți nici unul din bunurile specificate).
Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat,
cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de
proprietari/locatari,
Definiții:
¾

¾
¾
¾

¾

consumator vulnerabil de energie, denumit în continuare consumator vulnerabil persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente
sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii
suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale;
consum mediu lunar de energie termică - cantitatea de energie termică, măsurată în
gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei, stabilită pentru persoana singură/familie, pe
tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură
zonă de temperatură - repartizarea judeţelor în funcţie de temperaturile medii
multianuale înregistrate
familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există
sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc
şi gospodăresc împreună ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate
în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
e persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte
singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are
capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
3

¾ locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă - construcţia
cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau
asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa
înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care
persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau de
reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt
acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, locuinţele situate în
aşezări informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
sau de legislaţia anterioară acesteia, aplicabilă la data edificării construcţiei. Nu se
consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter
social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase, asociaţiile sau
grupurile religioase, prevăzute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată;
¾ sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi
data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi
prelungită/redusă într-unul sau mai multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu
avizul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a
sezonului rece, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale;
¾ ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură care are drept scop sprijinul financiar,
suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată
consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a
unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru
consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică,
gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un
singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;
¾ supliment pentru energie - măsura care are drept scop sprijinul financiar, suportată
din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor
vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din
cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei
calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de
care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de
comunicare care presupun utilizarea de energie;
¾ facilităţi privind accesul la energie - măsuri de sprijin care au drept scop accesul şi
conectarea la sursele de energie disponibile;
¾ sprijin pentru eficientizarea consumului de energie - măsură care are drept scop
sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale
sau fonduri europene ori contracte de performanţă energetică puse în aplicare de
distribuitorii/ furnizorii de energie şi/sau companii de servicii energetice, destinată
consumatorilor vulnerabili, pentru acoperirea unei părţi din costul sistemelor utilizate
pentru creşterea eficienţei energetice, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 121/2014 privind
eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care
îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) şi i), solicită
acordarea acestora şi poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al
acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de
întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de
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¾
¾

¾

¾

închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi
împuternicit de proprietarul locuinţei 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) şi art. 178 lit. a) şi b) din
Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
beneficiar - familia sau persoana singură definite conform lit. d) şi e) şi care
îndeplineşte condiţiile prezentei legi privind acordarea măsurilor
venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana
singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită
dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, împărţită la
numărul persoanelor din familia definite
nevoi energetice minimale - consumul minim de energie al persoanei singure/unei
familii pentru iluminat, răcirea şi încălzirea optimă a locuinţei, susţinerea facilităţilor
de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, utilizarea mijloacelor de comunicare care
presupun utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru
susţinerea vieţii ori pentru ameliorarea sănătăţii persoanelor. Limita minimă a
consumului se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, pe baza
datelor puse la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, precum şi de Institutul Naţional de Statistică;
furnizor - persoană fizică sau juridică ce asigură furnizarea energiei termice, energiei
electrice, gazelor naturale, după caz, către clienţi;
Verificarea declarațiilor pe propria răspundere:
Pentru verificarea veridicității datelor înscrise in declarațiile pe propria răspundere

privind componenta familiei si veniturile acesteia, se vor efectua prin sondaj anchete sociale.
Daca se constata ca nu s-a declarat corect numărul membrilor de familie și/sau nu s-a
completat lista bunurilor aflate in proprietate, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței
încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se
recuperează în condițiile legii. De asemenea, daca se constată ca fapta titularului constituie
infracțiune, primăria are obligația să sesizeze organul de urmărire penală.
Se vor face de asemenea verificări ale declarațiilor privind veniturile realizate și
bunurile deținute în proprietate de către fiecare membru din familia beneficiară de ajutor de
încălzire și supliment pentru energie prin compararea cu informațiile deținute de către alte
instituții cu care au fost încheiate protocoale de colaborare în acest scop!
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai
mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite,
constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește
potrivit dispozițiilor codului penal.
Declararea incorectă a componentei familiei, a veniturilor membrilor acesteia,
precum și a bunurilor deținute, se sancționează cu amenda între 200 și 1000 lei.
CUANTUM AJUTOR CĂLDURĂ NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022
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1. Ajutorul pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, energie electrică
sau combustibili solizi sau petrolieri se acordă familiilor și persoanelor singure care se
încadrează în prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie cu
modificările și completările ulterioare și care îndeplinesc toate condițiile de acordare specificate:

Venituri
nete lunare/
membru de familie
(lei)

Gaze
naturale

Lemne si
carbuni

Energie
electrica

Energie
Termica

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

Pana la 200
200,1 - 320
320,1 - 440
440,1 - 560
560,1 - 680
680,1 - 920
920,1 - 1040
1040,1 - 1160
1160,1 - 1280

250
225
200
175
150
125
100
75
50

320
288
256
224
192
160
128
96
64

500
450
400
350
300
250
200
150
100

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

1280,1 - 1386

25

32

50

10%

32

50

10%

Persoana singura
1280,1 - 2053

25

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE
Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru
încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la
ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. Suplimentul
pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în
locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv
al persoanei singure este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada
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sezonului rece, de un supliment pentru energie 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.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul
suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi
declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire,
fie separat, pe parcursul anului.
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