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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 

PREZENTARE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ACORDATE, PRIN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 
Ajutoare de încălzire a locuinţei  

 
Familiile ş i persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada 

sezonului rece, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei 
părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. 

 
Ajutoarele prevăzute mai sus se definesc în funcţie de sistemul de încălzire 

utilizat ş i sunt: 
a) ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, 
denumit în continuare ajutor pentru energie termică; 
b) ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor 
pentru gaze naturale; 
c) ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit în continuare ajutor 
pentru energie electrică; 
d) ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit 
în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. 

 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe 

propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei ş i 
veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.  

 
Plafoanele de venituri până la care se poate depune cererea privind acordarea 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt:  
- 1082 lei în cazul persoanelor singure, respectiv 1000 lei pe membru de familie în 
cazul familiilor, pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei cu agent termic; 
- 750 lei pe membru de familie pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaz 
metan, energie electrică, lemne şi combustibili solizi. 
  

Acordarea ajutoarelor se face prin decontarea valorii energiei efectiv consumate, 
către furnizorul de energie, singurul ajutor pentru care beneficiarul primeş te o sumă de 
bani fiind cel pentru lemne sau combustibili solizi. 
  
 Dacă solicitantul sau membrii familiei deţin bunuri care duc la excluderea 
ajutorului, bunuri prezentate în tabelul de mai jos, ajutorul nu se acordă. 
 
Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu ş i a anexelor 
gospodăreş ti 
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2 
Terenuri de împrejmuire a locuinţei ş i curtea aferentă şi alte terenuri 
intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană ş i 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 ori 
destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum ş i 
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani 

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel 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 prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereal 

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 3.000 lei 
Terenuri/animale şi/sau păsări 

1 
Suprafeţe de teren extravilan, animale ş i păsări a căror valoare netă de 
producţie anuală depăşeş te suma de 1.000 euro pentru persoana singură, 
respective suma de 2.500 euro pentrufamilie 

 
 În funcţie de venitul net pe membru de familie, se poate primi o compensație în 
sumă fixă de bani pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie 
electrică, lemne ş i combustibili solizi prezentată în tabelul următor, dar nu mai mult de 
consumul efectiv: 
 
Limite venituri 

(lei) 
Cuantum lunar 

ajutor gaze naturale 
(lei) 

Cuantum lunar 
ajutor energie 

electrică 
(lei) 

Cuantum lunar ajutor 
lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri 
(lei) 

până la 155 262 240 54 

155,1 - 210 190 216 48 

210,1 - 260 150 192 44 

260,1 - 310 120 168 39 

310,1 - 355 90 144 34 

355,1 - 425 70 120 30 

425,1 - 480 45 96 26 

480,1 - 540 35 72 20 

540,1 - 750 20 20 20 
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 În situaţia ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu agent termic, ajutorul acordat 
este de fapt un procent din costul energiei consumate, dar nu mai mult de consumul 
efectiv, procentele acordate fiind prezentate în tabelul alăturat, sumele fiind acordate 
atât din bugetul de stat, cât ş i din bugetul local. 
 

Limite venituri Compensare lunară energie termică  

Lei Familii Persoane singure Buget local 

 100% 0% până la 155 

90%  5% 

155,1 - 210 80% 90% 6% 

210,1 - 260 70% 80% 7% 

260,1 - 310 60% 70% 8% 

310,1 - 355 50% 60% 9% 

355,1 - 425 40% 50% 10% 

425,1 - 480 30% 40% 11% 

480,1 - 540 20% 30% 12% 

540,1 - 615 10% 20% 13% 

615,1 - 786 5% 15% 14% 

786,1 - 1082 0% 10% 5% 

786,1 - 1000* 0% 15% 15% 

 
* Notă: În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele din bugetul de stat, prin 

Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei familiilor ş i persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iaş i, au fost 
stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în 
limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar 
pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1000 lei/membru de 
familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorată 
pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei. 

 
Categoriile de venituri nete realizate care se iau în calcul la stabilirea 

venitului net/membru de familie 
- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de 
bonuri de masă, precum şi suma corespunzătoare), sau activitaţi independente; 
- indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru 
cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din 
dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc; 
 

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului  
net/membru de familie (art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001) 
- alocaţia pentru sus ţinerea familiei; 
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- alocaţia de stat pentru copii; 
- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia ş i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ş i 
completările ulterioare; 
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli; 
- stimulentul educaţional; 
- sprijinul financiar care se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie 
socială "Bani de liceu"; 
- sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa 
profesională"; 
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în 
condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, republicată. 
 
 Pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020, pentru acordarea 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru cele patru forme de ajutoare (termic 
centralizat, gaz metan, electric şi combustibili solizi sau lemne), până la data de 
20.11.2019 au fost primite, după cum urmează: 
- 561 cereri pentru încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat, de la 
beneficiarii de contracte individuale, precum şi de la majoritatea asociaţiilor de 
proprietari/locatari; 
- 288 cereri pentru acordarea de ajutoare de încălzirea locuinţei cu gaz metan. 
- 33 cereri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electică; 
- 140 cereri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne. 
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