
                              R O M Â N I A                                       
          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI  
 

                   Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 40,  445100 – Carei, jud. Satu Mare 

Tel.  0040 261 861660, 0040 261 861665, 0040 261 861662 Fax.  0040 261 861663                                  

                              E-mail:  primariacar@yahoo.com      
______________________________________________________________

__________   
     INFORMAŢII  PRIVIND ACORDAREA  

    AJUTOARELOR  PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A 

SUPLIMENTELOR  PENTRU  ENERGIE 

                                                SEZONUL RECE  2022-2023 

 

     Începând cu data de 25 octombrie 2022,   cetăţenii pot solicita și depune 

cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 

pentru sezonul rece 2022- 2023, la sediul Serviciului de Asistență Socială (fosta 

Cazarmă), situat pe str.Progresului, nr.28 de LUNI până VINERI, în intervalul 

orar 9-13, sau on-line, prin e-mail, la adresa : asistentasociala@municipiulcarei.ro 

Formularul tip”Cerere-Declarație pe propria răspundere”  se eliberează doar 

persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare și care  prezintă 

CERTIFICAT FISCAL -eliberat de Serviciul Impozite și Taxe Locale din care 

rezultă bunurile deținute care pot  DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI. 

      Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea 

locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei 

și de 2053 lei, în cazul persoanei singure. 

ACTE NECESARE :  

 CERERE TIP  

 ULTIMA  FACTURA  DE  ENERGIE ELECTRICA și GAZ 

 ÎN XEROCOPIE :   

- CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI CARE ESTE ȘI 

TITULARUL CONTRACTULUI CU FURNIZORUL DE ENERGIE,   

- ACTELE DE IDENTITATE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI 

( cărți de identitate, certificate de naștere ale copiilor care nu au împlinit 

vârsta de 14 ani); 

 ADEVERINŢĂ DE SALARIAT, CUPON PENSIE SAU ORICE ALT ACT 

DOVEDITOR AL VENITURILOR  ;  

 PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI VOR PREZENTA 

ADEVERINTA DE VENIT- ELIBERATĂ DE SERVICIUL FISCAL 

MUNICIPAL CAREI 

 PERSOANELE CARE DEȚIN AUTOTURISM VOR PREZENTA IN 

XEROCOPIE CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE  

 

 PENTRU PERSOANELE CARE OCUPA O LOCUINȚĂ ÎNCHIRIATĂ:  -  

- XEROCOPIA CARTEA DE IDENTITATE A CHIRIAŞULUI ȘI A 

PROPRIETARULUI ;  

mailto:asistentasociala@municipiulcarei.ro


-   ACTE DOVEDITOARE CONSTÂND ÎN: ÎMPUTERNICIRE 

NOTARIALĂ SAU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ÎNREGISTRAT LA 

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 

 

 DOSAR PLIC 

 PERSOANELE CARE AU CONTURI BANCARE CU VALOARE MAI 

MARE DE 3000 LEI, AUTOTURISM CU O VECHIME MAI MICA DE 10 

ANI, TEREN PESTE 1000 MP-INTRAVILAN - NU AU DREPTUL LA 

SUBVENȚIE. 

 PERSOANELE CARE DEȚIN TERENURI AGRICOLE IN  CAREI SAU 

ALTĂ LOCALITATE TREBUIE SĂ PREZINTE ADEVERINȚĂ DE 

TEREN AGRICOL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂȚII 

RESPECTIVE, CU SUPRAFAȚA DEȚINUTĂ PRECUM ȘI CU 

VENITUL NET ANUAL CE CONSTĂ ÎN BANI SAU PRODUSE 

AGRICOLE  OBTINUTE DE LA ASOCIATII AGRICOLE.  

 

 

   Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 

2022- martie- 2023 iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-

octombrie 2023,  se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind 

componenţa familiei, veniturile acesteia, bunurile mobile şi imobile deţinute și 

sistemul de încălzire utilizat.La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, 

al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-

au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de 

asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu 

caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de 

întreţinere şi alte creanţe legale. 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie 

este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile 

legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după 

caz:  proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat 

locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu 

drept de locuire, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori 

alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul 

contractului de închiriere. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă consumatorilor 

vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire și care au contracte valabile de 

furnizare a energiei electrice. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în 

care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până la 1386 

lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure, beneficiază 

lunar, în perioada 01 noiembrie 2022- 31 octombrie 2023, de un supliment pentru 

energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în 

cuantum de: 

- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 

- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 



- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat 

împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. 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. 

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun o 

cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și 

veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru 

încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere. 

Ajutoarele de încălzire și suplimentul pentru energie NU se acordă 

persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 

la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea 

ajutorului. 

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei: 

este de a comunica în scris Serviciului de Asistență Socială, în termen de 5 zile, orice 

modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, schimbarea 

locuinței și/sau a furnizorului de energie. 

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în 

perioada sezonului rece, puteţi contacta Serviciul de Asistență Socială 

telefon:0261/861654. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA  BUNURILOR  CE  POT  DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

Bunuri imobile 

1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care 

depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie 

terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin 

vânzare/construcţie/producţie agricolă 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 

ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

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 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 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 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric 

*) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii 

Terenuri/animaleşi/sau păsări 

1 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 

depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro 

pentru familie. 

 

 


