
INFORMARE, 

privind DISTRIBUIREA ȘI PRELUAREA CERERILOR PENTRU AJUTORUL DE 

ÎNCĂLZIRE ȘI SUPLIMENTUL DE ENERGIE, SEZONUL RECE 2022 – 2023 

 

   Începând cu data de 01.11.2022, Direcţia de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei 

Orașului Lipova informează cetăţenii Orașului Lipova că pot depune cererile pentru acordarea 

ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 2022- 2023. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2022- 

martie 2023, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de 

cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul 

de încălzire utilizat. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece (1 noiembrie 2022- 31 

martie 2023) se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul 

sau, după caz, reşedinţa în Orașul Lipova, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de 

familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: energie termică, gaze naturale, 

energie electrică, combustibili solizi (lemne) și/sau petrolieri. 

Conform actelor normative în vigoare, în sezonul rece 01.11.2022 - 31.03.2023 ajutoarele 

de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau personale singure a căror venit mediu net pe 

membru de familie este de pana la 1386 lei/persoana, in cazul familiei și de 2053 lei, in cazul 

persoanei singure. 

Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persona 

singura sau, după caz, membrii familiei, in luna anterioară, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 

8, alin. 1-3, din legea 416/2001(!!) privind venitul minim garantat. 

Ajutoarele de încălzire se vor acorda proportional, prin compensare procentuală, de la 10% 

pana la 100%, din valoare facturii, bineînțeles in functie de veniturile medii nete lunare pe membru 

de familie, astfel: 

- în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în 

situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de 

până la 200 lei; 

- în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei; 



- în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei; 

- în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei; 

- în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei; 

- în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei; 

- în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei; 

- în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei; 

- în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei; 

- în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este 

cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei; 

- în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 

între 1.280,1 lei și 2.053 lei. 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil, la data solicitari ajutorului, se acordă, ca măsură suplimentară de 

protecție a persoanelor vulnerabile, ➡️ suplimentul pentru energie. 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă, 

în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. 

Astfel, familiile și personale singure ale căror venituri sunt de pana la valoarea/valorile 

menționate mai sus, beneficiază lunar, PE TOT PARCURSUL ANULUI, de un supliment pentru 

energie in suma fixa, astfel: 

- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 

- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 

- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 



- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este ENERGIA ELECTRICĂ, cuantumul 

suplimentului este de 70 lei/lună . 

 

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se 

vor acorda astfel: 

📌 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 si alocatie de sustinere a 

familiei al căror drept este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă 

cererea. 

 Suplimentul pentru energie se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din 

cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în 

locuință și asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața 

persoanelor, din motive de sănătate. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2022 - 

31.03.2023 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii documentației. 

Consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile sunt așteptați să depună 

solicitările în vederea accesării ajutorului până cel târziu la data de 20.11.2022.  

Ajutorul și suplimentul se pot solicita și ulterior datei menționate mai sus, urmând ca 

dreptul să se stabilească conform prevederilor legale. 

Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași 

condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate). 

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului energetic sunt obligați să comunice 

orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în 

termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face 

prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele 

doveditoare care justifică modificarea. 



Distribuirea formularelor tipărite (Cerere - declarație pe proprie răspundere) și depunerea 

dosarelor complete se va face la sediul Primăriei Orașului Lipova - Direcția de Asistență Socială - 

str. N.Bălcescu, nr. 26 - , cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și conform programului de 

lucru cu publicul pentru acest serviciu : luni - vineri - 08:00 - 12:00 

Pentru mai multe informații, descărcarea formularelor și alte informații cu privire la: 

➡Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie; 

➡Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului 

pentru energie; 

➡Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru 

energie 

     Vă rugăm să accesați pagina web a Primăriei Lipova www.primarialipova.ro,   secțiunile: ȘTIRI 

LOCALE ȘI ANUNȚURI PUBLICE , ACTE NECESARE, FORMULARE ONLINE și CERERI 

ONLINE - Direcția de Asistență Socială. 

CONTACT:  

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Lipova – tel.: 0257 561888 

 

http://www.primarialipova.ro/

