Anunț
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în
sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri, si a suplimentului pentru energie
SEZONUL RECE 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
 Copii după actele de identitate ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au
domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul.
 Copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14
ani.
 Copie certificat de căsătorie/ certificate deces/ sentință divorț, după caz.
 Adeverinţă de venit cuprinzând salariul NET din luna anterioară depunerii cererii.
 Cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii.
 Cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii.
 Cupon alocaţii şi indemizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din
orice tip de prestaţii sociale.
 Adeverință de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice Neamț (B-dul Traian,
lângă BCR) pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, etc.
 Adeverință de la Registrul Agricol.
 Copie după factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze
naturale sau energie electrică.
 Factură de energie electrică pe numele proprietarului/ titularului, în cazul în care se
solicită și supliment de ernegie electrică.
 Copie după certificatul de înmatriculare pentru autoturisme/motociclete.
 Copie după act de proprietate, contract de inchiriere, comodat, concesiune,etc.
 Extrase de cont privind depozitele bancare deținute, după caz.
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386
lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile
cuprinse în Anexa 4, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, conform
Lg.226/2021.
Termen de depunere – 20 noiembrie pentru a beneficia de ajutor pentru toată perioada
rece a anului, începând cu luna următoare pentru cei care depun după data de 20 ale lunii
respective.
Cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare mai sus
menționate, se poate depune online la adresa de email: podoleni@nt.e-adm.ro, cât și letric,
la sediul primăriei.
Începând de anul acesta, beneficiarii de ajutor social (VMG) vor beneficia de ajutor
de încălzire, conform Lg. 226/ 2021, în baza cererii și declarației pe propria răspundere,
pe care o vor depune în cadrul compartimentului de asistență socială.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei precum si suplimentului pentru
energie sunt obligaţi să comunice, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria
răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor
acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Întocmit, Consilier Asistență Socială
Macovei Ala.

