
 
AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

SUPLIMENT PENTRU ENERGIE 
  
 Având în vedere prevederile: 

• Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie 

• HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă  pe perioada sezonului rece 
( 01.11.2022-31.03.2023) și suplimentul pentru energie pe întreaga perioadă a anului.  

  
 Cererile și declarațiile pe propria răspundere împreună cu documentele necesare acordării ajutorului 
de încălzire se pot depune începând cu data 03.10.2022, până la data de 20 ale fiecărei luni, la sediul 
Primăriei  comunei Valea Doftanei –Compartiment resurse umane și asistență socială , de luni până joi, 
între orele 8.30-16.00 și vineri, între orele: 8.30-14.00.   
 Cererile și declarațiile pe propria răspundere împreună cu documentele necesare acordării 
suplimentului pentru energie se pot depune împreună cu ajutorul pentru încălzire a locuinței sau 
separat, până la data de 20 ale fiecărei luni. 
 Suplimentul pentru energie  se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, pe tot parcusrul 
anului. 
 Formularul de Cerere pt solicitarea  ajutorului de încalzire poate fi ridicat de la sediul Primăriei 
comunei Valea Doftanei – Compartiment resurse umane și asistență socială sau poate fi descărcat și de pe  
pe site-ul instituției www.primariavaleadoftanei.ro   
 Ajutoarele pentru încalzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul 
net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează :  
 - 1386 lei/persoană, în cazul familiei; 

- 2053 lei, în cazul persoanei singure.  
 Lista bunurilor ce conduc la excluderea  acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei și a 
suplimentului pentru energie este prevăzută în Anexa nr. 4 la Normele metodologice  de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416 /2001  privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011 este afișata 
la sediul Primariei și pe site-ul instituției www.primariavaleadoftanei.ro   
  
 Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și /sau petrolieri este cuprins 
între 32 lei-320 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili, în funcție de venitul familiei. 
  
 Cuantumul suplimentului pentru energie, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, prin 
raportare la veniturile menționate mai sus , este în cuantum de: 

a) 30 lei/ lună pentru consumul de energie electrică; 
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 
d) 20 lei/ lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. 
Suplimentul pentru energie prevăzut la lit. a)-lit.c) se plătește direct furnizorului , astfel factura 

emisa de către furnizor atat in perioada sezonului rece, cât și în celelelate luni ale anului va conține suma 
reprezentând suplimentul pentru energie, care se scade din aceasta. 

În cazul suplimentului prevăzut la litera d) se plătește direct titularului de către primăria de 
domiciliu. 
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