Termene si conditii de depunere
Cererile se depun dupa cum urmeaza:
1. Cei care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat (asociatiile de
locatari/proprietari sau persoanele fizice cu contracte individuale incheiate cu RADET Constanta) vor depune
cererile la sediul Primariei de pe strada Ecaterina Varga nr. 25-27 de luni pana vineri intre orele 09:00 –
13:00, telefon 0241 488185, 0241 488163;
2. Cei care se incalzesc cu gaze natural sau energie electrica vor depune cererile la sediul Primariei de la
City Park Mall (aripa noua, etaj 1) de luni pana vineri intre orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 485523, 0241
485527;
3. Cei care se incalzesc cu lemne de foc vor depune cererile la sediul Primariei de pe strada Amzacea nr.
13 de luni pana vineri intre orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 484218.

Pentru orice nelamuriri sunati la numerele de telefon de mai sus sau trimiteti email pe adresa
ajutoareincalzire@primaria-constanta.ro.
Termenele lunare de depunere a solicitarilor noi de ajutor de incalzire sunt: pana pe data de 20 a fiecarei
luni pentru a putea fi luati in evidenta cu luna respectiva (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie
2016, cererile se depun pana pe data de 20 noiembrie inclusiv).
Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita
in componenta familiei si a veniturilor acesteia in termen de 5 zile de la data modificarii. Modificarile sau,
dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se fac incepand cu luna urmatoare celei in
care au intervenit.
In cerere se vor trece:
A. toate persoanele care locuiesc in apartamentul/locuinta pentru care se solicita ajutor si indiferent daca
intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa apartamentului in actul de
identitate sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a
locuintei; pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie.
B. toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna anterioara
depunerii cererii, completate cat mai citet in dreptul codului de venit corespunzator
C. in cerere se va specifica obligatoriu numarul de camere al locuintei.
D. in cerere se vor bifa corespunzator, dupa caz, bunurile detinute; nu bifati nimic daca nu detineti nici unul
din bunurile specificate.
Familiile sau persoanele singure care au incheiat contracte individuale cu furnizorul de energie termica
(RADET) sau gaze naturale (CONGAZ), precum si cei care se incalzesc cu lemne de foc sau curent electric,
depun cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociatii de
locatari/proprietari depun numai prin intermediul reprezentantului asociatiei.
8. Definitii
8.1 Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie
(realizate in luna anterioara depunerii cererii) impartita la numarul total de membri din familia respectiva;
8.2 Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilor nete ale persoanei singure (realizate in
luna anterioara depunerii cererii).
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8.3 Titularul ajutorului este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este intreaga familie a
acestuia.
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana
singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care
poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta
in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauze de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul
contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si legal
imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul
legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. 1
litera b si art. 178 lit.a si b din Legea 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
8.4 Prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu
relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt
inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
8.5 Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu
se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste
si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
8.6 Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege constructia cu destinatia de locuinta aflata in
proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii,
situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care
persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a
locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta
sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

9. Verificarea declaratiilor pe propria raspundere
Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta
familiei si veniturile acesteia, se vor efectua prin sondaj anchete sociale. Daca se constata ca nu s-a
declarat corect numarul membrilor de familie si/sau nu s-a completat lista bunurilor aflate in proprietate,
dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite
necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii. De asemenea, daca se constata ca fapta titularului
constituie infractiune, primaria are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala. Se vor face de
asemenea verificari ale declaratiilor privind veniturile realizate si bunurile detinute in proprietate de
catre fiecare membru din familia beneficiara de ajutor de incalzire prin compararea cu informatiile
detinute de catre alte institutii cu care au fost incheiate protocoale de colaborare in acest scop!
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale,
in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau
inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor codului penal.
Declararea incorecta a componentei familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor
detinute, se sanctioneaza cu amenda intre 200 si 1000 lei.
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