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ANUNȚ  

 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței sezonul 2022-2023  

și a suplimentului pentru energie 

 
  

Începând cu 01 noiembrie 2022, persoanele interesate pot depune cererea însoțită de actele nece-

sare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - 

martie 2023 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, str. Aleea 

Lac, nr.12, telefon: 0258/730.611, 0258/731.007. 

Programul de preluare al cererilor pentru ajutorul de încălzire este în perioada 01-18 noiembrie 

de luni până joi, între orele 8.30-16.30. 

Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței familia cu venituri până la 1386 lei/persoană 

și persoana singură cu venituri până la 2053 lei. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în următoarele condiții:  

 

- pentru un singur tip de încălzire; 

- familiilor/ persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea   

  locuinței 

- pentru o singură locuință; 

- nu dețin altă forma de încălzire;  

- nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista în lista   

  bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței; 

- nu deţin depozite bancare  peste 3000 lei;  

 

ACTE NECESARE 

 

1. Cerere și declarație pe propria răspundere;  

2. Copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei (CI/BI, certificat de naștere, certificat de 

căsătorie, hotărâre judecătorească de divorț, certificate de deces-după caz); 

3. Adeverință salariat care să ateste salariul net pe luna anterioară depunerii cererii sau după 

caz cupon pensie/țomaj, alocație  sau alte indemnizații; 

4. Copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică; 

5. Documente privind locuinţa (copie după actul de proprietate/ contractul de  
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închiriere/comodat sau alte acte care atestă un drept de folosință asupra locuinței în condițiile 

legii);  

6. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute: copie după talon autoturism (deținerea  unui   

autoturism cu vechime mai mica de 10 ani sau deținerea a două autoturisme vor conduce la 

excluderea ajutorului/ sprijinului pentru consumul de energie); 

7. Declarație pe propria răspundere, formular, pus la dispoziție de DGASMC Sebeș, 

completată de titular, prin care declară nu deține depozit bancar peste 3.000 lei; 

8. Cont bancar pe numele solicitantului în vederea virării ajutorului/ suplimentului. 

 

Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cererea si declarația pe propria răspundere se vor 

efectua  anchete sociale la locuința beneficiarilor. Dacă  în urma anchetei sociale se constată că titularul nu a 

declarat corect componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute, sumele plătite necuvenit se vor 

recupera, în condițiile legii. 

 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței/suplimentului pentru energie este obligat să 

comunice în scris DGASMC Sebeș orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor 

acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. 

 

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE 

 

Venit net lunar 

 pe membru de familie  

sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare  

Procentuală 

(%)  ajutor lemne (lei) 

ajutor gaze  

naturale (lei) 

ajutor energie  

 electrica (lei) 

 

  1 luna 5 luni 1 luna 5 luni 1 luna 5 luni 

 

 

0-200 lei  100% 320 1600 250 1250 500 2500  

200,1-320 lei  90% 288 1440 225 1125 450 2250  

320,1-440 lei  80% 256 1280 200 1000 400 2000  

440,1-560 lei 70% 224 1120 175 875 350 1750  

560,1-680 lei  60% 192 960 150 750 300 1500  

680,1-920 lei 50% 160 800 125 625 250 1250  

920,1-1040 lei 40% 128 640 100 500 200 1000  

1040,1-1160 lei 30% 96 480 75 375 150 750  

1160,1-1280 lei  20% 64 320 50 250 100 500  

1280,1-1386 lei 10% 32 160 25 125 50 250  

 

Suplimentul pentru energie se plătește lunar pe tot parcursul anului: 

1. Energie electrica: 30 lei/ lună 

2. Gaze naturale: 10 lei/ lună 

3. Lemne: 20 lei/lună   

 

NOTĂ: În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, 

cuantumul suplimentului este de 70 lei/ lună. 

 
 

     


