
INFORMAŢII AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI 
SUPLIMENTE PENTRU ENERGIE 

SEZONUL RECE 2022-2023 
 
 

   Primaria comunei Pârscov aduce la cunostință publică faptul că  persoanele 
interesate pot depune la Compartimentul de  asistență  socială și protecția  copilului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov cererile/declaraţiile pe 
propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei și a 
stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023. 
 

        Cererea/declaraţia pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru 
încalzirea locuinţei și a stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023, se 
poate ridica personal de la sediul primăriei comunei Pârscov - Compartimentul de  
asistență  socială și protecția copilului sau se poate descărca de site-ul primăriei 
comunei Pârscov www.pirscov.ro , secțiunea „Informații Publice – Ajutor încălzire„ . 
 

        Cererea/declaraţia pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului 
pentru încalzirea locuinţei și a stimulentului pentru energie pentru sezonul 
rece 2022-2023 , însoțită de documentele precizate în Anexa nr.1 la prezentul 
anunt , se depun la sediul primăriei comunei Pârscov - Compartimentul de  
asistență socială și protecția  copilului . 
 

         Acordarea ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonul rece și a 
stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023 se face prin dispoziție a 
primarului comunei Pârscov , după cum urmează : 
- începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la 

data de 20 a lunii respective; 
- începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 

a lunii respective; 
- începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept 

de ajutor social este stabilit începând cu aceea lună, indiferent de data la care a fost 
depusă cererea. 

 

 Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea 
locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul 
familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure. 
 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru 
energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte 
condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate 
fi după caz : 
- proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia,  
- persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu 
clauză de întreţinere sau cu drept de habitație,  
- titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru 
de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului 
de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit 
vârsta de 16 ani. 
  Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel 
puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunt . 
  În situația nedepunerii tuturor documentelor necesare acordarii 
ajutorului pentru încălzire și a stimulentului pentru energie pentru sezonul 
rece 2022-2023 , respectiv nefurnizarii informaţiilor şi documentelor necesare 
pentru întocmirea anchetei sociale, aceste beneficii sociale  nu se acordă , 
respectiv încetează acordarea acestora, după caz . 
 



 
 
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 
 
 Valoarea de referință (nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței 
aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat) nu poate 
fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru 
energie electrică, 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În 
cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește 
lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr.1 din Legea 
nr.226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. 
 Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă 
consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și 
consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice, au fost 
debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au 
contracte valabile de furnizare a energiei electrice . 
 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar 
în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 
 
 
SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 
 
Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de 
până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei 
singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un 
supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de 
furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 

1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 
2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 
3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 
4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. 

 

 Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate 
fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. 
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de 
furnizare a energiei utilizate. 
 

 În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, 
cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA NR. 1 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a 
stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023 

 
 
 Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a stimulentului 
pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023 , beneficiarii vor completa 
Cererea/declaraţia pe propria răspundere, însoțită de următoarele documente :  
 
1.Copie acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei peste 14 ani 
(BI, CI, CIP);  
2.Copie certificat de naştere  copii în vârstă de până în 14 ani , dacă e cazul ;  
3.Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act 
notarial, dacă e cazul ; 
4.Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data 
la care partenerul a părăsit imobilul, dacă e cazul  
5.Copie hotărâre judecătorească , definitivă și irevocabilă , de încredinţare a 
copilului sau de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului , 
dacă este cazul 
6.Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-
cumpărare, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză 
de habitație, contract de închiriere, contract comodat, certificat de moştenitor 
etc.); lipsa documentelor enumerate poate fi complinita prin eliberarea 
adeverintei mentionate la punctul 7 al prezentei anexe . 
7.Adeverinţă eliberată de către Compartimentul Registrul  agricol și 
administrativ al Primariei comunei Parscov , privind componența familiei , 
bunuri si animale înregistrate . 
8. Copie contract de arendă , dacă este cazul  
9.Dovadă bunuri înregistrate în evidențele fiscale emis de către Compartimentul 
Financiar-contabil, taxe si impozite al Primariei comunei Parscov  
10.Certificat/adeverința  de venit conform verificarilor efectuate in aplicatia 
ANAF – PATRIMVEN – de la primaria comunei Pârscov .  
11. Copie  a Certificatului de  inmatriculare al masinii , daca e  cazul 
12.Adeverinţă de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu 
contract legal, în care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se 
primesc bonuri din partea instituţiei angajatoare;  
13.Copie talon pensie din luna anterioară depunerii cererii , dupa caz ; 
14.Copie talon alocaţie (de stat, plasament etc ) din luna anterioară depunerii 
cererii , daca e cazul  ;  
15. Copie talon indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii/stimulente 
acordate conform legii din luna anterioară depunerii cererii ,daca e cazul  ;  
16. Talon somaj din luna anterioară depunerii cererii , daca e cazul  ; 
17. Ancheta sociala , dacă e cazul 
18.Copie a ultimei facturi de gaze naturale, energie electrică, daca e cazul ; în 
cazul în care cererea nu este depusă de titularul facturii , se va atașa copie act 
identitate sau certificat de deces al titularului facturii  

 



ANEXA NR. 2 
 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 
AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

 
 
 

Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a 
anexelor gospodăreşti 

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţeişi 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 

 
 

  
 
 
 

PROGRAM 



AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI  
SUPLIMENTE PENTRU ENERGIE 

SEZONUL RECE 2022-2023 
 

LUNI 8,00-12,00  

MARȚI 8,00-12,00  

MIERCURI  12,30-16,30 

JOI  8,00-12,00  

VINERI 8,00-12,00  
 
 
 
VĂ MULȚUMIM ! 


