
COMUNA SCHITU DUCA

JUDETUL IASI

Tel .0232/324306; fax 0232/324306, cod postal 707435

e-mail : primaria_ schituduca@yahoo.com

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a
suplimentului pentru energie

2022-2023

1. Cerere  şi declaraţie tipizate (se completează la primărie);

2. Dosar şină;

3. Acte identitate pentru toți membrii familiei;

4. Certificat căsătorie;

5. Hotărâre de divorţ – unde este cazul;

6. Certificat deces – unde este cazul;

7. Act proprietate casă (contract închiriere, contract comodat, contract de vânzare

cumpărare), să nu depaşească – Intravilan: 2.000 mp; Extravilan: 20.000 mp;

8. Adeverinţă de venit pentru salariaţi – venitul net din luna anterioară şi valoarea

bonurilor de masă;

9. Adeverinţă de venit de la ANAF ;

10.Adeverința cu veniturie realizate din activități agricole/ arendă;

11. Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap;

12. Cupoane de pensie, şomaj;

13. Adeverinţă de la registrul agricol – de la primărie;

14. Cerificat fiscal – de la primărie;

15. Certificat înmatriculare pentru deţinătorii de autoturism;

16.Factura de la furnizorul de enegie electrică cu codul de client (factura este necesar

să fie pe numele persoanei care solicită ajutorul de incălzire/ suplimentul pentru

energie).
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COMUNA SCHITU DUCA

JUDETUL IASI

Tel .0232/324306; fax 0232/324306, cod postal 707435

e-mail : primaria_ schituduca@yahoo.com

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei / supliment lunar
pentru energie

2022-2023

VENITURI NETE
LUNARE PE

MEMBRU DE
FAMILIE

COMPENSARE
PROCENTUALĂ

(%)

AJUTOR MAXIM
(LEI)

SUPLIMENT
LUNAR PENTRU

ENERGIE
(LEI)

<200 LEI 100% 320 30

200,1 LEI – 320 LEI 90% 288 30

320,1 LEI – 440 LEI 80% 256 30

440,1 LEI – 560 LEI 70% 224 30

560,1 LEI – 680 LEI 60% 192 30

680,1 LEI – 920 LEI 50% 160 30

920,1 LEI – 1040
LEI

40% 128 30

1040,1 LEI – 1160
LEI

30% 96 30

1160,1 LEI – 1280
LEI

20% 64 30

1280,1 LEI – 1386
LEI

10% 32 30

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile
noiembrie 2022 – martie 2023.

Termen pentru depunere- data de 20 a fiecarei luni la sediul Primariei Schitu Duca,
pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectiva ( ex. 20 noiembrie, pentru a se stabili
dreptul cu luna noiembrie ). Pentru solicitarile primite  după aceasta data , ajutorul se va
acorda începând cu luna urmatoare depunerii cererii, dar se va pierde o luna de plata.
( ex. 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie ).
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În cazul persoanei singure:

Venit net
lunar al
persoanei
singure (lei)

Compensare
procentuală (%)

Ajutor
maxim (lei)

Sumpliment
lunar pentru
energie (lei)

Între 1386.1 -
2053

10% 32 30

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru
toate sursele de energie utilizate.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

PRECIZĂM CĂ NU SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITULUI
TOTAL AL FAMILIEI:

- Sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
- Sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
- Bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006;
- Bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale
speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri
socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional;
- Stimulentul educaţional;
- Sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului “Bani de liceu”;
- Veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
- Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de
despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.



LISTA BUNURI CE CONDUC LA EXCLUDEREA DE LA ACORDAREA
AJUTORULUI DE INCALZIRE A 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/animale şi/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    │


