
 

ACTE  NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR  DE 

INCALZIRE  A  LOCUINTEI  SI  SUPLIMENTUL  PENTRU  ENERGIE  ELECTRICA 

PRIVIND  CONSUMATORUL  VULNERABIL  CONFORM  LG.226/2021 

• Copie Xerox dupa actele de identitate ale membrilor familiei, certificate de 

nastere pentru copiii sub 14 ani; 

• Copie xerox certificate de casatorie, sentinta de divort, certificate de deces; 

• Adeverinta de salarizare ( salar net din luna anterioara depunerii cererii+ valoarea 

tichetelor de masa); 

• Cupon de pensie ( orice tip de pensie din luna anterioara depunerii cererii); 

• Acte locuinta sau dupa caz,  adeverinta din registru agricol- primarie; 

• Adeverinta de venit Patrimven –Primaria Cetate; 

• Decizie de plata APIA; 

• Factura de energie electrica- ( dosarul de va face pe numele titularului care apare 

pe factura); 

• Declaratie bunuri mobile si imobile (sa nu detina teren intravilan mai mare de 

2.000 mp si nu mai mult de o masina mai veche de 10 ani) 

• Dosar plic. 

Incepand cu data de 1 NOIEMBRIE  se pot depune cererile pentru ajutorul 

si suplimentul de incalzire (Până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va 

realiza începând cu luna respectivă; – după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va 

realiza începând cu luna următoare.) 

!!!   Se vor lua in calcul TOATE veniturile pe care membrii familiei le-au 

realizat in luna anterioara depunerii cererii, indiferent de bugetul din care se 

suporta. 

 



 

 

!!! IMPORTANT !!! 

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 

•  Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare 

membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare 

până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în 

sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie 

a anului curent şi data de 31 martie a anului următor). 

 

 

Suplimentul pentru energie 

•  Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare 

membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare 

până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta 

se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează 

consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de 

gaze naturale şi energie termică. 

 

 

 


