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INSTRUCȚIUNI  

de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare  

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece,  

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Nota:  

1. În prezentul text, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și 

completările ulterioare se denumește OUG nr.70/2011, iar Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare se 

denumesc Norme metodologice. 

2. Utilizarea termenului de familie se referă atât la familia definită la art. 6 alin.(1) lit.d) din OUG nr.70/2011, cât și la persoana singură 

 

SITUAŢIE SOLUŢIA PROPUSĂ 

 

A. SOLICITAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

1. 1

. 

Cererea - Declarație pe propria 

răspundere 

Ajutorul  pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii  şi a  declaraţiei pe propria răspundere a 

solicitantului privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoțită de acte doveditoare. Declaraţia pe 

propria răspundere se face sub dispoziţiile art.292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, iar declararea în 

fals conduce la aplicarea de sancţiuni.  

 

Potrivit art.26 alin.(5) din OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile 

administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, 

precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa 

familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele locale. 

2.  Completarea cererii - declarației pe 

propria răspundere 

Așa cum arată capitolele cererii, aceasta se completează: 

- în nume propriu - persoana care completează cererea este și persoana îndreptățită să primească ajutorul 

pentru încălzire, respectiv persoana care îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului; 

- în numele familiei -  persoana care completează cererea este reprezentantul familiei, membru al aceseia cu 

capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile;  

- în numele persoanei îndreptățite - persoana care completează cererea este persoana mandatată sau 

reprezentantul legal al persoanei lipsită de discernământ. 

Pentru primele două poziții datele de la Cap.1 se transcriu și la Cap.2. 

Situație particulară semnalată: Persoană în vârstă, proprietară a locuinței și titular al contractului de 

furnizare pentru energie termică/gaze naturale/energie electrică locuiește împreună cu fiica, ginerele și 

copiii acestora.  

Cererea-declarația pe propria răspundere se completează astfel: 

- solicitantul/beneficiarul, persoană în vârstă, completează Cap.1 și 2 din cerere 

- copiii se trec la Cap.3 lit.b) 

- fiica și ginerele se trec la Cap.3 lit.c) „Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei 

îndreptăţite” 



2 

 

3.  Ancheta socială În condițiile în care autoritățile locale (care cunosc cel mai bine situația de la fața locului) constată sau au 

cunoștință de o neconcordanță în cerere-declarații pe propria răspundere, se vor face anchete sociale prin 

care pot fi solicitate orice acte doveditoare privind situația declarată. Ancheta socială se va efectua după 

verificarea informațiilor în condițiile art. 14 alin.(5) din OUG nr.70/2011, în baza protocoalelor încheiate 

de primărie cu alte instituții care dețin baze de date. Se va evita, pe cât posibil, deplasarea multiplă a 

solicitantului pentru obținerea de documente cu informații ce pot fi verificate în alte baze de date. 

Atenție ! ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru solicitanții ajutorului cu energie electrică. 

 

B. DESPRE TITULARUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI/MEMBRII FAMILIEI 

1. 3

. 

Familia/persoana singură În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit.d) din OUG nr.70/2011, familia este definită ca fiind:  

”soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au 

acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de 

imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei” 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit.e) din OUG nr.70/2011, persoana singură este definită ca 

fiind: 

”persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea 

părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte 

singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.” 

2.  Titularul ajutorului În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit. i) din OUG nr.70/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana 

singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care 

poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa 

în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul 

contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit 

de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al 

persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art.43 alin.(1) lit.b) şi 

art.178 lit. a) şi b) din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. 

3. 5

. 

Viza de reședință Lipsa vizei de reședință anulează orice drept de acordare a ajutorului și intră sub incidență altor acte 

normative fiind necesară atenționarea organelor de evidența populației. 

4.  Persoane din familie temporar 

absente 

În situația în care persoane din familie figurează la o adresă, dar acestea lipsesc temporar de la 

domiciliu/reședință, pentru determinarea membrilor familiei se va efectua ancheta socială prin care se vor 

menționa și motivele absenței. 

În cazul în care persoanele absente temporar sunt plecate la muncă în străinătate, acestea nu se vor lua în 

calcul  la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul ajutorului va avea obligația înscrierii 

în cerere a sumelor primite de la persoanele plecate la muncă în străinătate. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 

din cerere, Tabel venituri - poz. 79 - Alte venituri (inclusiv din arendă). 

 

C. DESPRE VENITURI 

1.  Venitul net lunar al familiei sau 

persoanei singure 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, în baza art. 8 din Legea 

nr.416/2001,  se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 
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anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de 

şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, 

obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. 

Se exceptează de la a fi luate în calculul veniturilor numai următoarele: 

- ajutorul social acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,  

- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare 

pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,  

- bursele de studiu şi bursele sociale, precum şi sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului 

nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 

elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Tichetele de masă, tichetele cadou, de vacanță și de creșă sunt considerate venituri din salarii, potrivit 

prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

contravaloarea lor fiind luată în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.  

Se înscriu în Cerere și declarație pe propria răspundere la Cap.5 din cerere  – Tabel venituri - pct.24 - Orice 

alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. 

De asemenea, se iau în calcul drepturile de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, 

alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, inclusiv drepturi precum cele acordate în baza Legii nr.341/2004 

a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 sau indemnizația de insoțitor acordată fie în 

baza art. 42 fie a art. 58 din Legea nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

2.  Dreptul de hrană în timp de pace, 

ale personalului din sectorul de 

apărare națională, ordine publică 

și siguranță națională 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) al Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile 

de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță 

națională, cu modificările și completările ulterioare, „Hrănirea personalului instituțiilor publice 

menționate la art. 1 se face, de regulă, în natură, ...” 

Același articol, la alin (4) ne face cunoscut că „Hrănirea personalului se poate face și pe bază de 

alocație valorică, cu aprobarea miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 1.” 

 

Astfel dacă dreptul de hrană este acordat în natură, în mod evident, acesta nu va fi luat în 

considerare la calculul veniturilor nete pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. 

Condițiile prezentate la alin (4) din actul normativ mai sus menționat conduc la stabilirea venitului 

net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, prin luarea în considerare a tuturor veniturile pe 

care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din 

drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter 
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permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe 

legale. 

Cererea se completează cu aceste sume la Cap.5 din cerere  – Tabel venituri - pct. 12  - „Drepturile 

de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, 

acordate potrivit legii” 

3.  Venituri din subvenții APIA Potrivit legii se exceptează doar ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr.14/2010 

privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli. 

 

Subvențiile APIA - SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă), plătită de APIA, constă în acordarea unei 

sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionată de obţinerea de 

producţie). 

 

Conform OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 

complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi 

persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de 

proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari 

sau alte asemenea. 

 

Subvenția SAPS va fi luată în calculul veniturilor și se va înscrie în Cerere și declarația pe propria 

raspundere la Cap.5 din cerere – Tabel venituri - pct. 80 - Sume primite din proiecte cu finanțare 

internațională nerambursabilă.  

 

Având în vedere faptul că acest tip de subvenție se plătește, în general, în luna noiembrie ea va fi luată în 

calculul veniturilor începând cu luna în care beneficiarul primește subvenția, prin depunerea unei noi cereri, 

așa cum prevede și legea. Valoarea care se înscrie în cerere se calculează prin împărțirea sumei totale la 

numărul de luni aferent perioadei pentru care a fost acordată. 

4. 7

. 

Trepte de venituri exprimate în lei Limitele de venituri sunt exprimate prin numere cu o zecimală, așa cum sunt trecute și pe site-ul 

MMFPSPV.  

Prin urmare, venituri de genul 155,01 sau 155,09 (9) vor fi considerate ca aparținând categoriei de venituri 

de până la 155 lei. 

5.  Depozite bancare peste 3000 lei Pentru verificarea valorii depozitului bancar deținut de o persoană se va ține cont de  valoarea impozitului 

ce se aplică asupra dobânzii la sumele depuse. Dobânda este supusă impozitării, impozit ce se virează 

automat la direcțiile finanțelor publice, în baza unui tabel nominal, conform legii. 

6.  Situația persoanelor care nu au 

conturi bancare, dar sunt 

împuternicite să acceseze conturile 

altora 

În cazul în care împuternicitul are acces nelimitat pentru a efectua operațiuni în cont de depuneri și/sau 

retrageri de bani, atunci înseamnă că acestea pot constitui venituri ale împuternicitului, care se pot lua în 

calcul la stabilirea dreptului. 

În situația în care împuternicitul are acces limitat la cont, accesul fiind posibil numai cu acordul titularului 

de cont, depozitul bancar respectiv nu mai poate constitui un bun care să conducă la excluderea persoanei 

de la acordarea ajutorului.                                               

7.  Referitor la drepturi de asigurări În situația în care solicitantul a primit decizia/dispoziția de acordare a unor drepturi de asigurări sociale sau 
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sociale sau asistență socială stabilite 

prin decizie/dispoziție și neachitate 

asistență socială (pensii, alocații, indemnizații etc.), dar drepturile nu au fost plătite,  la stabilirea veniturilor 

se ia în calcul cuantumul dreptuluui stabilit prin decizie/dispoziție, iar o copie a deciziei/dispoziției se 

anexează la Cerere și declarația pe propria răspundere ca document justificativ. Dreptul la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței nu se reevaluează chiar dacă drepturile au fost plătite cumulat, ulterior stabilirii 

dreptului.  

Se va proceda în același mod și în situația drepturilor suspendate și a căror plată se reia ulterior, inclusiv 

pentru perioada suspendării.  

8.  Adeverințe de venituri În situația în care direcțiile generale ale finanțelor publice nu sunt în măsură să elibereze adeverințe de 

venituri, conform informațiilor deținute, se vor depune la cerere orice alte acte/documente care pot dovedi 

veniturile obținute, cum ar fi, spre exemplu, adeverințele de la angajator. 

Pentru veniturile obținute din activități independente sau agricole, se va lua în calcul venitul estimat, 

conform ultimei declarații depusă la direcțiile generale ale finanțelor publice. 

 

D. DESPRE LOCUINȚĂ ȘI LOCUIRE 

1. 9

. 

Locuința Acordarea ajutorului pentru încălzire nu se justifică în situația în care construcția în care locuiește 

solicitantul nu este înscrisă cel puțin în registrul agricol. Aceste locuințe din punct de vedere legal nu 

există. 

 

În situația în care se dorește sprijinirea acestor persoane/familii, pot fi acordate ajutoare din bugetele locale, 

de recomandat cel prevăzute la art. 28 din Legea nr.416/2001. 

2.  Posesia unei cote părți dintr-o 

clădire/spațiu locativ/imobil 

Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire/spațiu 

locativ/imobil nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei. 

3. 1

3

. 

Lipsa succesiunii În situația în care nu s-a dezbătut succesiunea, situaţia se poate soluționa prin declararea în scris în faţa 

primarului de către fiecare moştenitor cât îi revine fiecăruia din moştenire. După această declaraţie se 

efectuează modificarea în registrul agricol şi în aceeaşi bază se constată dacă solicitanţii îndeplinesc sau nu 

condiţiile prevăzute de lege, sub rezerva confirmării celor declarate prin efectuarea anchetei sociale, după 

care se poate acorda ajutorul.  

 

În ceea ce privește modificarea Registrului Agricol, vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile 

alin (1) al art.8 din OG nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobată prin Legea nr. 98/2009, „Înscrierea 

datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se 

face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt 

membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.” 

4.  Lipsa succesiunii – situații speciale În condițiile speciale în care nu toți moștenitorii pot să se întrunească pentru îndeplinirea formalităților sus 

menționate, se pot întruni doar moștenitorii care au putut fi contactați, fiind necesar ca declarațiile acestora 

asupra cotei – părți din succesiune să țină cont de interesul tuturor prezumaților moștenitori. 

5.  Lipsa actelor de proprietate Dacă se constată lipsa actelor/titlului de proprietate (indiferent de vechimea locuinței) dar dacă locuința 

figurează în Registrul agricol și/sau în Registrul cadastral și pentru care s-au plătit taxele și impozitele 

locale, atunci se poate acorda ajutor pentru încălzirea locuinței. 

6. 1

5

Lipsa actelor de proprietate – chitanțe 

de mână 

În cazul solicitantului de ajutor pentru încălzire care nu deține acte de proprietate, ci doar chitanță de mână 

reprezentând dovada cumpărării proprietății, declararea în scris în fața primarului de către cei doi este 
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. suficientă pentru efectuarea modificării în Registrul agricol.  

 

După această declaraţie se efectuează modificarea în registrul agricol şi în aceeaşi bază se constată dacă 

solicitanţii îndeplinesc sau nu condiţiile prevăzute de lege, sub rezerva confirmării celor declarate prin 

efectuarea anchetei sociale, după care se poate acorda ajutorul. 

7.  Copil minor care locuiește cu bunicii Referitor la minorul care locuiește cu bunicii, cu părinții care locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la 

întreținerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condițiile în care este stabilită 

măsura plasamentului sau al tutelei, altfel copilul este în întreținerea părinților naturali. 

8.  Familie monoparentală cu copii 

pentru care nu există hotărâre de 

încredințare 

Așa cum este reglementat la art.6 alin.(1) lit.d) din OUG nr.70/2011 familia „reprezintă soţul, soţia, precum 

şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau 

reşedinţă și/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în 

calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei”. Prin urmare, copiii sunt membri ai familiei și în 

absența unei hotărâri de încredințare care, oricum, nu este relevantă dacă părinții nu au fost căsătoriți și nu 

există o solicitare în acest sens din partea celuilalt părinte. 

9.  Persoana care a împlinit 18 ani și 

locuiește cu alte persoane 

Persoana care a împlinit 18 ani și care declară că gospodărește singură deși locuiește cu alte persoane, nu 

este exclusă din luarea în calcul la stabilirea dreptului pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței nici ca 

membru al familiei, nici ca venituri realizate. 

Se poate considera ca persoană singură, numai în situația în care, obligațiile de plată ale acesteia către 

asociația de proprietari/locatari sau furnizori sunt evidențiate separat.  

10.  Studenți întreținuți de părinți care 

locuiesc separat de părinți  

Potrivit definiției prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din OUG nr.70/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, studentul aflat în întreținerea părinților nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului pentru 

încălzire. 

11.  Familii care locuiesc în aceeași 

casă/vilă 

În cazul în care, într-un imobil tip casă/vilă, locuiesc mai multe familii, fiecare ocupând  în calitate de 

proprietar/chiriaș una sau mai multe camere, se aplică reglementările care vizează asociațiile de 

proprietari/locatari din OUG nr.70/2011. 

Astfel, unul dintre locatari va avea rolul ”administratorului”, pe baza acordului comun (scris) între locatari, 

acord ce stabilește și modul de defalcare a consumului de energie termică/gaze naturale/energie electrică, în 

funcție de sistemul de încălzire utilizat. 

Ajutorul de încălzire va putea fi solicitat de familia/familiile care îndeplinește/îndeplinesc condițiile de 

acordare. 

Stabilirea ajutorului efectiv se va face pe baza informațiilor din acordul scris a cărui copie va trebui 

prezentată la solicitarea ajutorului, în funcție de cantitatea de  energie termică/gaze naturale/energie 

electrică ce-i revine familiei beneficiare, comunicată furnizorului de persoana cu rol de ”administrator”. 

 

În cazul în care încălzirea se face cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, nu este necesară aplicarea 

reglementărilor care vizează asociațiile de proprietari/locatari, ajutorul pentru încălzire nefiind stabilit în 

funcție de consum. 

12.  Familii beneficiare de ajutor social 

care locuiesc în aceeași casă cu alte 

familii 

În situația în care două sau mai multe familii locuiesc în aceeași casă şi fiecare familie este beneficiară de 

ajutor social, atunci se acordă fiecăreia ajutor pentru încălzirea locuinței, dar numai în cazul în care 

utilizează pentru încălzire lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

 

În situația în care două sau mai multe familii locuiesc în aceeași casă şi cel puţin una este beneficiară de 
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ajutor social, atunci ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă fiecăreia în parte, dacă îndeplinesc 

condiţiile de acordare, dar numai în cazul în care utilizează pentru încălzire lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri. 

 

În situația în care două sau mai multe familii locuiesc în aceeași casă şi solicită ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică sau gaze naturale sau energie electrică şi cel puţin una din familii este 

beneficiară de ajutor social, atunci se consideră ca fiind o singură familie şi se acordă un singur ajutor 

pentru încălzire, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare. În acest caz nu se ia în calcul ajutorul social, 

ci doar celelalte venituri ale persoanelor care compun familia. 

13. 1
9

. 

Contracte speciale: donație cu clauză 

de habitație viageră, întreținere și 

îngrijire; contract de întreținere cu 

clauză de habitație viageră și îngrijire, 

etc. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se poate acorda astfel: 

- dacă persoana care a donat/vândut în condițiile de mai sus locuiește singură în apartament/locuință atunci 

poate primi ajutorul fiind luate în calcul veniturile acesteia; 

- dacă persoana care a donat/vândut în condițiile de mai sus locuiește împreună cu beneficiarul contractului 

de donație/vânzare atunci se vor lua în calcul toate veniturile persoanelor care locuiesc în aceea locuință. 

 

E. DESPRE TERENURI ȘI BUNURI 

1.  Acte doveditoare privind deținerea 

locuinței în proprietate 

Se recomandă prezentarea ca act doveditor privind deținerea în proprietate a locuinței: adeverința eliberată 

de serviciul taxe și impozite sau registrul agricol sau registrul cadastral 

2.  Referitor la proprietate Dacă se constată lipsa actelor de proprietate asupra terenului, se aplică în mod corespunzător precizările 

înscrise la lit. D pct.5 – Lipsa actelor de proprietate. 

3.  Referitor la terenuri de împrejmuire a 

locuinţei şi curtea aferentă  

Terenurile de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp 

în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală nu conțin și suprafața casei, aceasta fiind adăugată ca 

suprafață la terenurile menționate. 

4.  Referitor la terenuri Se iau în calcul toate suprafeţele intravilane, agricole sau neagricole, fie că suprafaţa este unitară sau 

fracţionată în mai multe parcele, disparate ca situare intravilană. De asemenea, dacă solicitantul dispune de 

alte suprafeţe intravilane în alte localităţi, acestea vor fi şi ele luate în calcul.  

5.  Referitor la păduri Suprafețele de păduri deținute vor fi înscrise în Cerere la Cap. 5 din cerere – Tabel  terenuri, animale şi 

păsări din gospodărie -  pct. 39 - Terenuri productive si necultivate. 

6.  Despre programul de calcul pus la 

dispoziţia primăriilor pe bază de 

protocol de Direcțiile agricole 

judeţene  

Suma rezultată din calculul valorii nete de producţie anuală (prin utilizarea programului de calcul de la 

MADR ) nu se ia în calculul efectiv al venitului mediu net lunar al familiei/persoanei singure este doar un 

prag în funcție de care familiile/persoanele singure pot beneficia sau nu de ajutorul pentru încălzirea 

locuinței. 

 

În situația în care acele bunuri produc venituri (ex. chirii, arende, alte venituri supuse impozitului pe 

venituri – de regulă venituri din activități agricole conform art. 71 din Codul fiscal aprobat prin Legea 

nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare), aceste sume vor fi luate în calcul și nu valoarea 

netă de producție rezultată în urma aplicării programului de evaluare. 

7.  Venituri obținute din valorificarea 

produselor agricole 

 

Veniturile obținute din valorificarea produselor agricole după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile 

agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de 

procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, se înscriu la Cap.5 din cerere – Tabel 

venituri - pct .61 - Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare 
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naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru 

colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.  

 

Tot aici se înscriu și veniturile obținute din valorificarea produselor de natură animală. 

8.  Bunuri în folosință Folosirea de către o persoană a unor bunuri cuprinse în Lista prevăzută în anexa nr.4 la normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, fără a deține un act de proprietate asupra acestora înseamnă 

că respectiva persoană are venituri din respectiva folosință, venituri ce trebuie declarate sau, după caz, 

constatate de către cei care efectuează ancheta socială.  

 


