
ANUNŢ IMPORTANT 

În perioada 3 – 15 octombrie 2022, persoanele interesate vor putea depune cererile 
pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul de iarnă 2022 – 2023. 
Solicitările vor putea fi depuse și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a 
fiecărei luni. Cererile trebuie să fie însoțite de o declarație pe propria răspundere și de o serie de 
documente justificative. 

Pentru a primi ajutorul de încălzire a locuinţei cu combustibili solizi și petrolieri în acest 
sezon rece, adică în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, cei interesaţi trebuie să depună 
cererile în intervalul 3 – 15 octombrie, la sediul Primăriei Suatu. După 15 octombrie, 
persoanele interesate vor putea depune solicitări până la data de 20 a fiecărei luni, însă 
compensațiile pentru încălzire nu vor fi acordate retroactiv. 

„Potrivit Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, pot beneficia de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu 
gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri familiile şi persoanele singure 
al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1.386 de lei – în cazul familiei 
-, respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure. În baza aceluiași act normativ, familiile și 
persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia 
lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece”. 

Persoanele care îndeplinesc aceste criterii vor putea ridica cererile de la Primăria Suatu și, 
după ce le vor completa, le vor depune însoțite de o declaraţie pe propria răspundere și de 
următoarele acte: 

– factura de energie electrică ; 

– copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei – B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru 
care se solicita ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani; 

– fişa de patrimoniu/ certificatul fiscal; 

– acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii – adeverinţă de salariu cu 
venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane de pensii; cupoane indemnizaţii pentru 
creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele 
cu handicap; acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi 
sociale, rentă, subvenţie agricolă; adeverinţă de la finanţe. 

Persoana responsabilă este Kadar Aniko.  

 

 


