
1. Termeni 

-consumator vulnerabil - clientul, persoana singura/familie, care nu isi poate asigura din bugetul propriu 

acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei;  

- familie - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de 
rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise 

in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; 
- persoana singura - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in 

intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se 
gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata; 

- locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea 
titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata 

la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele 
sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. 

Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala; 
- sezon rece - se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 

31 martie a anului urmator.  
-ajutor pentru incalzirea locuintei - masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din 

bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si 
care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. 
Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze 

naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de 
incalzire, acesta fiind cel principal utilizat; 

-titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei-reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura 
care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, 

dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza 
unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului 

de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de 
proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al 

persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani; 

 

2.Cine beneficiaza de ajutoare pentru incalzirea locuintei 

BUGET LOCAL  BUGET DE STAT 
Toate prsoanele si familiile cu venituri reduse,care 
indeplinesc conditiile de acordare conform 

Hotararii Consiliului Local Ploiesti nr.346/2013 
privind acordarea ajutoarelor de incalzire a 

locuintei, din bugetul local. 

 Toate persoanele si familiile cu venituri reduse, 
care indeplinesc conditiile de acordare conform 

O. G.  nr. 27 / 2013 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 70 / 2011 privind 

masurile de protectie sociala in perioada 
sezonului rece. 

3.Conditii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei 

BUGET LOCAL  BUGET DE STAT 

- ajutoarele se acorda daca aveti domiciliul 

sau resedinta pe raza Municipiului Ploiesti, 

la adresa unde se solicita ajutorul de 

incalzire; in cazul vizei de resedinta, aceasta 

trebuie sa fie valabila  pe tot parcursul 

sezonului rece, 01 noiembrie- 31 martie 

(anul urmator); 

-atat solicitantul cat si ceilalti membri ai 

familiei sa nu inregistreze debite la bugetul 

 -ajutoarele se acorda daca aveti domiciliul 

sau resedinta pe raza Municipiului 

Ploiesti, la adresa unde se solicita ajutorul 

de incalzire; in cazul vizei de resedinta, 

aceasta trebuie sa fie valabila de la data 

depunerii cererii pe tot parcursul 

sezonului rece:  01 noiembrie- 31 martie 

(anul urmator); 

- sa nu detina in proprietate bunuri mobile 



local (taxe, impozite, amenzi sa fie achitate 

la zi); 

-sa nu inregistreze debite la plata 

cheltuielilor comune de intretinere mai mari 

de trei luni; 

- sa nu detina in proprietate bunuri mobile si 

imobile care conduc la neacordare, conform 

art.6 din H.C.L. nr.346/2013. 

si imobile care conduc la neacordare, 

conform O.U.G. nr. 70 / 2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

4. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei din bugetul local: 

-al doilea autoturism aflat in proprietate 

integrala a membrilor familiei; 

-a doua locuinta detinuta in proprietate 

integrala de membrii familiei. 

 

 -autoturism si/sau motocicleta cu o 

vechime mai mica de 10 ani; 

-cladiri sau spatii locative, aflate in 

proprietate, altele decat locuinta de 

domiciliu. 

-Autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci aferente, autobuze, microbuze, șalupe, 

scutere de apă, iahturi; 

-Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată; 

-Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale; 

-Utilaje de prelucrat lemnul, gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate 

hidraulic, mecanic sau electric. 

a.Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc 

1.000mp. 

b.Terenuri în zona colinară și de șes: 

Familii cu 1-2persoane                                   Familii cu peste 3 persoane 

  Arabil și fâneață                      2,00 ha   3,00 ha 

  Forestier                        2,00 ha   3,00 ha 

  Vii, livezi, grădini de legume și flori   1,00 ha                    1,50 ha 

c.Terenuri în zona montană:  

Familii cu 1-2 persoane  Familii cu peste 3 persoane 

  Forestier    2,00 ha    3,00 ha 

  Vii, livezi     1,50 ha    2,00 ha 

  Pășuni și fânețe   4,00 ha    5,00 ha 

 

NOTA: La stabilirea dreptului de ajutor de incalzire se iau in calcul  (se insumeaza) 

toate bunurile detinute in proprietate integrala, de fiecare membru al familiei. 

5. Actele ce trebuie sa insoteasca cererea 

-Copie după actul de identitate, iar  pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 

14 ani, copie dupa certificatul de nastere; 

-Copie după hotărârea judecătorească de divorț, atunci când este cazul; 

-Certificat de deces,  in situatia in care titularul contractului de utilitate -  gaze naturale 

sau energie electrica a  decedat ; 

-Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii 

(inclusiv valoarea tichetelor de masa si norma de hrana                     ); 

-Cupon de pensie in original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii 



cererii; 

-Cupon de indemnizație de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii 

cererii; 

-Cupon de indemnizație de șomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii 

cererii; 

-Cupon de indemnizație pentru creșterea copilului în original sau copie din luna 

anterioară depunerii cererii sau adeverință eliberată de Agenția Județeană de Plăți și 

Inspecție Socială; 

-Cupon de alocație de plasament, în original sau copie (daca este cazul); 

-Copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, 

în cazul în care membrii familiei sunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane 

fizice autorizate. 

-Copie contract de vânzare-cumpărare, contract de inchiriere, contract de donatie  cu 

clauza de habitatie viagera si/sau ingrijire, contract de intretinere, contract de comodat, 

contract de concesiune, procura notariala, imputernicire sau documente eliberate de 

primaria localitatii de domiciliu din care sa rezulte ca titularul ajutorului este proprietarul 

imobilului, conform inscrisurilor din registrul agricol 

-Factura recenta emisa  de furnizorul de utilitate, dupa caz, S.C.  GDF SUEZ Energy 

Romania S.A. sau   S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

-Adeverinta  de la asociatia de proprietari/locatari privind componenta familiei,   precum 

si  faptul ca nu  inregistreaza debite la cheltuielile comune de intretinere mai mult de 3 

luni . 

-Copie acte privind bunurile detinute  (inclusiv pentru cele detinute in alte localitati ). 

6. Instructiuni pentru completarea formularului 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si declaratiei pe propria 

raspundere a solicitantului privind componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile 

detinute,  insotita de acte doveditoare.  

 

Nota: Cererile se depun o singura data pentru toata perioada sezonului rece! 

          In situatia in care se solicita ambele forme de ajutor , se va depune un singur rand          
         de documente justificative! 
 

           Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere se pot ridica de la sediul 

A.S.S.C. Ploiesti, str. Postei nr.6, sediul A.S.S.C. Ploiesti,  str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.46, 

de la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei nr.21si de la sediile furnizorilor 

de utilitati. 

 

In cerere se vor trece:  
- toate persoanele care au domiciliul la locuinta pentru care se solicita ajutor, indiferent 

daca intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa 

locuintei in actul de identitate, sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul 

la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; pot beneficia de ajutor de incalzire si 

cei care locuiesc cu chirie; 

- toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna 

anterioara depunerii cererii, completate cat mai citet; 

- toate bunurile  imobile si mobile detinute in proprietate de toti membrii familiei. 



NU SE IAU IN CONSIDERARE! 
- alocaţia pentru susţinerea familiei; 

- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri 

financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli; 

- bursele  sociale;  

- sprijinul  financiar «Bani de liceu»; 

- alocatia de stat pentru copii; 

- stimulentul educational oferit pentru stimularea participarii la invatamantul prescolar. 

      

RECOMANDARE: La completarea formularului de cerere si declaratie pe propria 

raspundere  va solicitam sa notati un numar de contact pentru a va comunica in timp real 

situatiile nou aparute!  

 

Atentie! 
In situatia in care, pe parcursul sezonului rece, solicitati ajutor pentru incalzirea locuintei, 

dreptul la ajutor se stabileste astfel: 

a)- incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data 

de 20 a lunii in curs; 

b) –incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus  documentele dupa data de 20 a 

lunii respective; 

c) –incepand cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept 

este stabilit incepand cu acea luna. 

   

           IMPORTANT!  Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati 

sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei, a 

veniturilor acesteia si a bunurilor detinute, in termen de 5 zile de la data modificarii, 

prin depunerea unei noi cereri.  Modificarea sau, dupa caz, incetarea dreptului la 

ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna urmatoare celei in care a 

intervenit. 
 

 

 

 

LEGENDA: 

 

1 AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI DIN BUGETUL LOCAL 

2 AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI DIN BUGETUL DE STAT 

3 INFORMATII COMUNE AMBELOR FORME DE AJUTOR 

 


