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ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 

LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 
 
          Începând cu data de 03 octombrie 2022, locuitorii comunei Horodniceni vor putea 
depune la sediul Primăriei, compartimentul de asistență socială, cererile și declarațiile pe propria 
răspundere în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului 
pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială în perioada 
sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr. 1073 din 04.10.2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021.  
 Termenul limită de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere 
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 01 noiembrie 2022 – 31 
martie 2023 este data de 15.11.2022. 
 Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1386 lei pe fiecare membru sau 
persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei, pot solicita 
ajutorul pentru încălzirea locuinței (perioadă de 5 luni, cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului 
curent și data de 31 martie a anului următor) și suplimentul pentru energie (se acordă lunar, în 
sumă fixă, pe toată perioada anului).   
 Actele necesare pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, respectiv a 
suplimentului pentru energie sunt următoarele: 

− copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor 
familiei (copie carte de identitate/buletin de identitate solicitant și a celorlalți membri ai 
familiei cu vârsta de peste 14 ani, copii certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani, 
certificat de căsătorie); 

− copia ultimei facturi de furnizare a energiei electrice; 
− copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința (act de 

proprietate, închiriere, comodat); 
− copii ale documentelor care atestă veniturile realizate (adeverință salariat, 

adeverință ANAF, cupon pensie, cupon indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap, 
cupon șomaj, cupoane indemnizații/stimulent pentru creșterea copilului, acte doveditoare 
ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, renta/subvenție agricolă, ș.a. din luna 
anterioară depunerii cererii); 

− adeverință de elev pentru copiii care urmează o formă de învățământ; 
− adeverință de la Compartimentul de Taxe și Impozite privind bunurile deținute; 
− fișă de la Registrul Agricol privind valoarea netă de producție anuală; 
− cerere și declarație pe propria răspundere (pot fi solicitate de la sediul Primărie sau se 

pot descărca de pe site-ul instituției, solicitantul având obligația legală de a menționa 
componența familiei, veniturile realizate, bunurile aflate în proprietate); 

− dosar. 
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            NU SE VOR PRIMI DOSARE INCOMPLETE! 
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori 

altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa 4 la normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 416/2001, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței. 
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