
ANUNŢ ! 
 

 

Conform HGR nr.778/2013, familiile şi persoanele singure cu venituri 

reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei  GAZE NATURALE,  

LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI, ENERGIE 

ELECTRICĂ beneficiază de ajutor lunar pe sezonul rece noiembrie 2015 - 

martie 2016, dacă venitul lunar pe  persoană nu depăşeşte 615 LEI . 

 

ACTE NECESARE: 

 

  -  Formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere completat 

corespunzător 

 - Copie după actul de identitate al tuturor membrilor de familie 

(după caz: buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, 

certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, etc.) 

 - Adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi mebrii de familie care 

realizează venituri (salariu, alte drepturi salariale, pensii, indemnizaţii, 

alocaţie de stat după copii, decizia de la APIA, contract de arendare, etc.) 

- Copie după cartea de identitate / talonul autoturismelor / motocicletelor în 

proprietate 

- Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară – Sighişoara (solicită 

primăria) 

- Adeverinţă din Registrul Agricol 

- Declaraţie pe propria răspundere că familia nu deţine depozite bancare cu 

valoare de peste 3.000 lei 

- Ultima factură de gaz 

- Ultima factură de energie electrică (după caz) 

Impozitul pe anul 2015 trebuie să fie achitat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cererile se depun la sediul Primăriei de la 19 octombrie până la  13 

noiembrie 2015. 

 

 

 

 

 

Venit categorii 

- lei - 

Subvenţia acordată în  

 – lei - 

pentru încălzirea locuinţei  
GAZE NATURALE 

Subvenţia acordată în  

– lei – 

pentru încălzirea locuinţei   
LEMNE,CĂRBUNI,COMBUSTIBILI 

PETROLIERI 

< 155 0,524*ISR      = 262 lei 0,108 * ISR    =  54  lei  

155,1 210 0,380*ISR      = 190 lei 0,096 * ISR    =  48  lei  

210,1 260 0,300*ISR      = 150 lei 0,088 * ISR    =  44  lei 

260,1 310 0,240*ISR      = 120 lei 0,078 * ISR    =  39  lei 

310,1 355 0,180*ISR     =   90  lei 0,068 * ISR    =  34  lei 

355,1 425 0,140*ISR    =   70   lei 0,060 * ISR    =  30  lei  

425,1 480 0,090*ISR    =   45   lei 0,052 * ISR    =  26  lei 

480,1 540 0,070*ISR    =   35   lei 0,040 * ISR    =  20  lei 

540,1 615 0,040*ISR    =   20   lei 0,032 * ISR    =  16  lei 

Venit categorii 

- lei - 

Subvenţia acordată în  

 – lei - 

pentru încălzirea locuinţei  
ENERGIE  ELECTRICĂ 

< 155 0,480*ISR      = 240  lei 

155,1 210 0,432*ISR      = 216  lei 

210,1 260 0,384*ISR      = 192  lei 

260,1 310 0,336*ISR      = 168  lei 

310,1 355 0,288*ISR     =  144  lei 

355,1 425 0,240*ISR    =   120  lei 

425,1 480 0,192*ISR    =     96  lei 

480,1 540 0,144*ISR    =     72  lei 

540,1 615 0,096*ISR    =     48  lei 



LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI SOCIAL         /    ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI 

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 

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              

 

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 3000 lei 

 

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 

 

 

NOTĂ: 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutoarelor. 

 

 


