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A N U N Ț 
Ajutor încălzire sezon rece 2022 - 2023 

 
 
         Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acordă pentru un singur sistem 
utilizat pentru încalzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de 
persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate 
deplină de exercitiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului. 
           
In functie de sistemul de încalzire utilizat în locuința, categoriile de ajutoare 
pentru incalzire sunt: 
 

Ø ajutor pentru încălzirea locuintei cu energie termică în sistem 
centralizat; 

Ø ajutor pentru gaze naturale; 
Ø ajutor pentru energie electrică; 
Ø ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. 

 
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încalzire este 
de 1.386 lei/persoana, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei 
singure. 
 
Compensația pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la 
încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al 
familiei, care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile. 
 
Compensațiile sunt acordate doar pe bază de cerere și declarație pe 
propria răspundere privind numărul membrilor familiei, veniturile și sistemul 
de încălzire utilizat. 
 
Totodată, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual 
sau prin asociațiile de proprietari ori locatari, la Compertimentul Beneficii 
de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei 
orașului Recaș. 
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Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în 
funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de: 
 
– 250 lei/ lună, pentru gaze naturale; 
 
– 500 lei/ lună, pentru energie electrică; 
 
– 320 lei/ lună, pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri. 
 
Ajutorul de încălzire diferă în funcție de venitul pe care beneficiarii l-au 
trecut în declarația pe propria răspundere, astfel: 
 

• în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât 
consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei 
pe membru de familie/ persoana singură; 

• în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 
lei; 

• în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei; 
• în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei; 
• în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei; 
• în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei; 
• în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei; 
• în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei; 
• în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei; 
• în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ 

membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură. 
 
Acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, 
locuinţa si bunurile deţinute: 
 
1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 

• actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., 
C.I.P.); 

• certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani; 
• certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ; 
• adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se 

menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele 
• acestora şi codul client. 
• hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al 

minorului; 
• actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator. 
• alte documente solicitate, după caz: 

  
2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz: 

• adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea 
bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc; 
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• talon de şomaj; 
• talon de alocaţie de stat; 
• talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; 
• talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; 
• adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă 

figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au 
varsta de 

• cel putin 40 ani); 
• Certificat de încadrare în grad de handicap; 
• adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru 

toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut sau Declarație pe propria 
răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt 
de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

• personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la 
depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna 
în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia 
deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei) 

• alte documente doveditoare, după caz. 
  
3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz: 

• contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular; 
• contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză 

de habitaţie; 
• actul de succesiune deţinut de titular; 
• contractul de închiriere deţinut de titular; 
• contractul de comodat deţinut de titular; 
• împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul 

contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei 
singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani 

• alte documente solicitate, după caz. 
 

4.Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă 
de către furnizor. 
 
Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de 
la energie termică, în baza unui document oficial. 
 
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi 
administrativ-teritoriale, însă au reședința situată pe raza orașului Recaș, se 
va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care 
să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, 
certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale și 
adeverințele de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice. 
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Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru întreaga 
perioadă a sezonului rece, 01.11.2022 – 31.03.2023, termenul limită de 
depunere a cererilor este data de 15.10.2022.  
 
Cererea tip însoțită de declarația pe proprie răspundere se pune la 
dispoziția solicitantului de către Compartimentul Beneficii de Asistență 
Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei orașului 
Recaș, persoană de contact, Elena Șchiop, tel: 0356/177278. 
 
 
 
 

Primăria orașului Recaș 
Direcția de Asistență Socială, 
Șef serviciu, Eleonora Știrbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 Datele  dumneavoastră personale sunt prelucrate de Direcția de Asistență Socială Recaș, potrivit Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate de protecție și 

asistență socială.  

* cod fiscal 2512589  *  tel/ fax: +40-(0)356-177278, +40-(0)356-177279,  web: www : primariarecas.ro,  https://primariarecas.ro/, e-mail : 
spasrecas@primariarecas.ro,  


