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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se acordă pe bază de cerere
şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței se va depune la Primăria oraşului Şimleu Silvaniei şi va fi însoţită de
următoarele documente:
1. acte doveditoare privind componenţa familiei:
- pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani se va depune: carte de
identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere
temporară, în copie
- pentru membrii familiei care nu au împlinit 14 ani se va depune certificate de
naştere, în copie
- copie după hotărârea judecătorească sau certificatul de divorț, dacă este cazul
- actele de identitate vor fi prezentate în original, pentru a fi confruntate cu copiile
depuse la dosar
2.acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de
închiriere, contract de donație, etc., în copie
3.acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile deținute de persoana singură
sau familia titularului cererii:
- adeverință eliberată de Primăria orașului Șimleu Silvaniei din care să rezulte
bunurile mobile și imobile pe care le deține persoana singură sau familia titularului cererii
de acordare a ajutorului de încălzire, inclusiv terenurile agricole și forestiere, precum și
numărul și speciile de animale pe care le dețin
- certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului deținut, în
copie
4.acte doveditoare privind toate veniturile realizate de persoana singură sau de
membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
-adeverinţă de venit cuprinzând salariul brut, salariul net, inclusiv contravaloarea
tichetelor de masă sau a tichetelor cadou din luna anterioară depunerii cererii
-cupon indemnizație de şomaj, în original sau în copie, din luna anterioară
depunerii cererii sau adeverință eliberată de AJOFM
-cupon de pensie, în original sau în copie, din luna anterioară depunerii cererii
-cupon de alocaţie de stat pentru copii, în original sau în copie sau declarația pe
propria răspundere a părinților sau a copilului, dacă acesta a împlinit 18 ani
-cupon indemnizaţie pentru persoanele cu handicap, în original sau în copie, din
luna anterioară depunerii cererii
-cupon indemnizaţie de însoţitor acordată persoanelor cu handicap, în original sau în
copie, din luna anterioară depunerii cererii
-cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului, în original sau copie, din luna
anterioară depunerii cererii sau copia deciziei de acordare a indemnizației
-adeverință eliberată de instituția de învățământ din care rezultă calitatea de
elev/student și bursele de care aceștia beneficiază
-documente din care rezultă sumele primite în anul 2021 cu titlu de subvenții de la
APIA (extras de cont bancar, decizie APIA)
-copia contractului de arendă, dacă este cazul
-adeverinţă cu privire la veniturile supuse impozitului pe venit prevăzute de Codul
fiscal, eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj - Serviciul Fiscal
Orășenesc Şimleu Silvaniei cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr.23, în
cazul în care solicitantul ori unii dintre membrii familiei realizează asemenea venituri
-orice alte documente doveditoare ale veniturilor realizate de către persoana
singură/toţi membrii familiei: indemnizaţii, ajutoare, alocaţii, chirii, arendă sau alte surse
de venit.

5.factura fiscală de electricitate și/sau de gaz în original sau în copie, în cazul
persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
sau energie electrică , precum și pentru persoanele care beneficiază de supliment.
6.dosar plic.
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere,
concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în
lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei,
aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, altele decât cele beneficiare de ajutor social
stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se acordă
persoanelor singure sau familiilor ale căror venituri medii lunare pe membru de familie se
încadrează între 0 – 1386 lei,/persoană singură între 0-2053 lei, care nu deţin bunuri
imobile sau mobile, terenuri, depozite bancare, animale/păsări din cele prevăzute în lista
cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea
locuinţei.
NOU: Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei în cazul
familiei, respectiv până la 2.053 lei în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv
în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie
de
sursele
de
furnizare
a
energiei
utilizate,
în
cuantum
de:
a) 30 lei/ lună pentru consumul de energie electrică; (În situația în care singura
sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70
lei/lună.)
b) 10 lei/ lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se reduce din
factura la utilități pentru energie electriză, gaze naturale și energie termică și direct
titularului, în cazul celor care folosesc combustibili solizi sau petrolieri.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se
efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în vederea verificării sistemului de încălzire
utilizat.
Solicitantul este obligat să anunţe şi să comunice orice modificări intervenite în
componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile
de la data modificării.
Prin semnarea cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, solicitantul ia
cunoştinţă că cele declarate sunt corecte şi complete, întrucât declararea unui număr mai
mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de
a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau
înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Formularele de cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței se pot ridica de la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.
Dosarele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se pot depune la sediul
Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, la Direcția de asistență socială, zilnic, de luni până
vineri, între orele: 08,00 – 12,00, începând cu data de 18.10.2021.

