
 
 

ANUNȚ IMPORTANT!!! 
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie -Legea 

nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie. 

Primăria comunei DOSTAT informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, că este necesar să depună 

la sediul primăriei următoarele documente: 

       - Cererea – declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 

(acest tipizat îl găsiți la sediul primăriei DOSTAT;  

A. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 

- actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei; 

- certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani; 

- Certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ; 

- alte documente solicitate, după caz. 

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

- adeverinţă de salariat, din care să reiese venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, 

indemnizaţii de hrană, pentru luna anterioara depunerii cererii, respectiv pt. luna septembrie pt. 

depunere pe intreaga perioada etc; 

- talon de şomaj; 

- talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; 

- talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; 

- în cazul persoanelor care au deschise conturi în bancă, trebuie prezentat un extras de cont prin care 

să demonstreze că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei; 

- adeverinţă de la ANAF, pentru persoanele fără venituri; 

- certificate de încadrare în grad de handicap; 

C. Locuința și bunurile se dovedesc cu următoarele documente: 

- adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole, contracte de arendă ); 

- certificat de rol fiscal de la primăria comunei Dostat 

 - factură de electricitate în care să fie menționat codul de client. 

  Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în 

care se vor prezenta toate documentele solicitate. 

 IMPORTANT!!! Inclusiv beneficiarii de ajutor social si beneficiarii de ASF își vor depune 

dosar de ajutor pentru încălzirea locuinței! 

  PENTRU A SE INCADRA IN PREVEDERILE LEGII, VENITURILE NU TREBUIE SĂ  DEPĂȘEASCA 1386 LEI 

IN CAZUL FAMILIEI ȘI 2053 LEI IN CAZUL PERSOANEI SINGURE. 



 
 
 
 
 
 
 
Cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

pentru perioada 1 NOIEMBRIE 2022-31 MARTIE 2023 
Cuantumurile suplimentului pentru energie 

Venit net mediu lunar pe 
membru de familie 

Cuantum lunar ajutor 
pentru încălzirea locuinței 

Cuantum supliment 
pentru energie 

Până la 200 lei 320 lei 20 lei 
Între 200,1 lei și 320 lei 288 lei 20 lei 
Între 320,1 lei și 440 lei 256 lei 20 lei 
Între 440,1 lei și 560 lei 224 lei 20 lei 
Între 560,1 lei și 680 lei 192 lei 20 lei 
Între 680,1 lei și 920 lei 160 lei 20 lei 
Între 920,1 lei și 1040 lei 128 lei 20 lei 
Între 1040,1 lei și 1160 lei 96 lei 20 lei 
Între 1160,1 lei și 1280 lei 64 lei 20 lei 
Între 1280,1 lei și 1386 lei 32 lei 20 lei 
Între 1280,1 lei și 2053 lei-
persoana singură 

32 lei 20 lei 

 
BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL VOR PRIMI AJUTOR PENTRU 

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN CUANTUM DE 1600 LEI!!! 
DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 15.11.2022!!! 


