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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  

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 

pentru familie. 

 
Termene și condiții de depunere  
 
Cererile se depun după cum urmează:  

 Cei care se încălzesc cu energie termică vor depune cererile la sediul 

Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Galați de pe strada Fraternității nr. 

1 ;   

 Cei care se încălzesc cu gaze naturale sau energie electrică vor depune 

cererile la sediul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Galați de pe 

strada Fraternității nr. 1 ;   

 2. Cei care se încălzesc cu lemne de foc vor depune cererile la sediul 

Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Galați de pe strada Fraternității nr. 

1 , după următorul grafic orar:  
                       luni – joi orele 08:30 – 16:00  
                       vineri orele 8:30-13:00 telefon 0236 488444; 

 Termenele lunare de depunere a solicitărilor noi de ajutor de încălzire sunt:  până pe 

data de 20 a fiecărei luni pentru a putea fi luați în evidența cu luna respectivă (pentru a 

beneficia începând cu luna noiembrie 2020, cererile se depun până pe data de 20 noiembrie 

inclusiv). 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. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței se fac începând cu luna următoare celei în care au 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 stau cu chirie.  

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.  



D. în cerere se vor bifa corespunzător, după caz, bunurile deținute; nu bifați nimic 

dacă nu dețineți nici unul din bunurile specificate.  

Familiile sau persoanele singure care au încheiat contracte individuale cu furnizorul de 

gaze naturale, precum si cei care se încălzesc cu lemne de foc sau curent electric, depun 

cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociații de 

locatari/proprietari depun numai prin intermediul reprezentantului asociației.  

 

Definiții: 
 
Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale 

persoanelor din familie (realizate în luna anterioara depunerii cererii) împărțită la numărul 

total de membri din familia respectiva;  

Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilor nete ale persoanei 

singure (realizate în luna anterioară depunerii cererii). Titularul ajutorului este persoana care 

a completat cererea, iar beneficiarul este întreaga familie a acestuia. Titularul ajutorului 

pentru încălzirea locuinței este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care 

îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia și care 

poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere sau 

cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori 

alt membru de familie major și legal 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 litera b si art. 178 lit. a 

si b din Legea 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.  

Prin familie se înțelege soțul, soția, precum si alte persoane, indiferent daca între 

acestea exista sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședința ori care 

locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la 

stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;  

Prin persoana singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care 

locuiește singură si nu se mai afla în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta 

cuprinsa între 16 si 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de 

exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare.  

Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege construcția cu destinația de 

locuința aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată asupra căreia exercita un drept 

de folosință în condițiile legii, situata la adresa înscrisa în actele de identitate ale membrilor 



de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt 

luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de 

domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt 

acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare.  

 

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 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 2020-MARTIE 2021 
 

1. Ajutorul pentru încălzirea cu lemne de foc (LEMNE)se acordă familiilor și 

persoanelor singure care se încadrează în prevederile OUG 70/2011cu modificările și 

completările ulterioare și care îndeplinesc toate condițiile de acordare specificate: 

           2. Pentru familiile și persoanele singure care se încadrează în prevederile OUG 

70/2011 cu modificările și completările ulterioare, iar titularul de cerere de ajutor este si 

titularul contractului încheiat cu furnizorul de energie electrică (E.E.): 
           3. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale (G.N.)se acordă familiilor și 

persoanelor singure care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările si 

completările ulterioare și care îndeplinesc toate condițiile de acordare specificate: 



 
 
 
 
 
 
Limite de venituri 
- lei - 

Compensare 
E.T. 

Cuantum 
E.E. 
- lei - 

Cuantum 
GAZE 
- lei - 

Cuantum 
LEMNE 
- lei - 

Beneficiari  VMG 100 % - - 58 
Până la 155 90 % 240 262 54 
155,1 210 80 % 216 190 48 
210,1 260 70 % 192 150 44 
260,1 310 60 % 168 120 39 
310,1 355 50 % 144 90 34 
355,1 425 40 % 120 70 30 
425,1 480 30 % 96 45 26 
480,1 540 20 % 72 35 20 
540,1 750 10 % 20 20 20 
615,1 786 5 % - - - 
 
Pers. singură     
786,1 1082 10 % - - - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


