ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI
TEISANI

ANUNȚ
AJUTOARE ÎNCĂLZIRE CU LEMNE ȘI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE 2021-2022
Începand cu data de 1 NOIEMBRIE 2021 (de Luni până JOI între orele 09:00 – 15:00)
se primesc la Primăria comunei Teisani dosarele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
lemne și a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi H.G. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021.
Acte necesare pentru depunerea dosarelor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu Lemne și Cărbuni și
a Suplimentului pentru energie (energie electrică):
- Cerere și declarație pe propria răspundere (se găsește la Primărie);
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Documente din care sa reiasa dovada proprietatii imobilului/locuinta
- Carte de identitate autoturism / motocicleta pentru toti membrii din familie(unde este cazul)
- Veniturile familiei: Adeverință de salariat (inclusiv bonurile de masă), cupon
pensie/șomaj/indemnizație handicap sau creșterea copilului, stimulent de inserție si adeverință de
venit de la Primărie pentru veniturile din activități independente pe luna OCTOMBRIE 2021.
- Factura de energie electrică pe numele titularului/proprietarului locuintei de pe luna
OCTOMBRIE 2021;
-Alte documente relevante in sustinerea cererii dupa caz : adeverinta privind bunurile mobile si
imobile detinute pe raza altor localitatii dupa caz, pentru persoanele cu resedinta negatie de la
localitatatea de domiciliu ca nu au solicitat ajutor de incalzire/stimulent incalzire.
-alte documente justificative (dupa caz)
- dosar cu șina .
Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
 proprietarul locuinţei;
 persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu drept de
habitatie
 alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 reprezentant legal pentru anumite cateogorii de persoane .
Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinței:
Familiile al căror venit net/membru de familie este de până la 1386 lei si persoanele singure al căror venit
net lunar este de până la 2053 lei.
Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
Să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de
natură a conduce la modificarea ajutorului acordat pe perioada stabilita.
Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă
modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Precizări: NUMAI DOSARELE COMPLETE VOR FI ACCEPTATE SI INREGISTRATE.
Cererile vor fi analizate prin verificare corectitudinii datelor declarate cu evidentele din cadrul
primariei Teisani.
Informatii suplimentare la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primariei
comunei Teisani (Tel. 0244/288.207 , 0733685117).

Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE ȘI A
SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti, se iau in calcul inclusiv cotele indivize(procente indiferent de
marimea acestora)
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii
Terenuri /animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
1 depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea
acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne și a suplimentului
pentru energie.

1. Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solid (lemne)

Tranșe de venit
net/membru de
familie sau
persoană singură
0 lei – 200 lei
200,1 – 320 lei
320,1 – 440 lei
440,1 – 560 lei
560,1 – 680 lei
680,1 – 920 lei
920,1 – 1040 lei
1040,1 – 1160 lei
1160,1 – 1280 lei
1280,1 – 1386 lei
1386,1 – 2053 lei

Compensare
Compensare
procentuală din (în lei/lună) din
buget
buget
stat/membru de stat/membru de
familie
familie
100 %
320
90 %
288
80 %
256
70 %
224
60 %
192
50 %
160
40 %
128
30 %
96
20 %
64
10 %
32
0%
0

Conpensare
procentuală din
buget
stat/persoană
singură
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Compensare
(în lei/lună)
din buget
stat/persoană
singură
320
288
256
224
192
160
128
96
64
32

2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE
Familiile al căror venit net/membru de familie este de până la 1386 lei și persoanele
singure ale căror venit net este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada
sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție 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) 10lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește
astfel:
a) furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut
la alin. 1 lit. a)-c);
b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. d).
Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru
încălzirea locuinței sau separat, atunci când îndeplinite condițiile de acordare a
ajutorului pentru încălzire.
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a
energiei utilizate.
În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul
suplimentului este de 70 lei/lună.

PROGRAM DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU
AJUTORUL DE INCALZIRE A LOCUINTEI PRIMARIA
TEISANI

INCEPAND CU DATA DE 1 NOIEMBRIE 2021 DOSARELE
VOR FI PRIMITE IN ORDINEA ALFABETICA ASTFEL:
-LUNI-JOI -01.11-04.11.2021 LITERELE A ,B,C,D,E,F,G,H
-LUNI-JOI - 08.11.2021-11.11.2021 –LITERELE I,J,L,M,N,O,P,S
-LUNI –JOI -15.11-18.11.2021-LITERELE Ș,T,Ț,U,V,Z
INTERVAL ORAR LUNI-JOI 900-15 00
MENTIONAM CA DUPA DATA DE 20 ALE LUNII CERERILE SE POT DEPUNE
DAR AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SE VA ACORDA
INCEPAND CU LUNA URMATOARE DEPUNERII CERERII.

PENTRU O BUNA DESFASURARE VA RUGAM SA RESPECTATI
PROGRAMAREA!

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

PRIMARIA COMUNEI TEISANI , JUDETUL PRAHOVA

