JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL CAMPULUNG
DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
str. Matei Basarab, nr. 66
tel.: 0248-531890
fax: 0248-513519
e-mail: sociala.asistenta@yahoo.com
Începând cu data de 15 octombrie 2021, Direcția de Asistenţă Socială
Câmpulung preia cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere, însoţite de
actele
doveditoare
pentru
acordarea
ajutorului
la
încălzirea
locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie
2021-martie 2022.
Depunerea cererii însoțită de actele necesare pentru acordarea
ajutorului la încălzire și a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei
de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.30-12.30, camera 7,
intrarea din str. Matei Basarab, nr.66.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea
locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi si/sau
petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe
membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul
persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie
electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.
ACTE NECESARE ACORDĂRII AJUTOARELOR LA ÎNCĂLZIREA
LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU
SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022
 CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI FORMULAR anexa 1 pus la dispoziţie, de către Direcția de
Asistenţă Socială Câmpulung (cam. 2);
 Benficiarii de Alocaţie pentru Susţinerea Familiei (alocaţie
complementară) sau Venit Minim Garantat (ajutor social) , în plată,
vor solicita FORMULARUL anexa 1a
 Formularele de mai sus pot fi găsite şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Câmpulung;
Notă! Formularele tipizate de solicitare a ajutorului pentru încălzirea
locuinţei trebuie să fie completate corect de către proprietarul
acesteia/ titularul contractului de închiriere sau de către alt membru de
familie major şi împuternicit în acest sens.
Nu uitaţi să completaţi cu un număr de telefon pentru a putea fi
contactaţi în caz de orice nelămurire.

 Documente din care să rezulte calitatea titularului cererii, faţă de
locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei:
Act proprietate / contract de închiriere valabil la data depunerii / alt
act doveditor (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 clauze de întreţinere cu
drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat,
concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi legal
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);
- FAMILIE = SOŢ, SOŢIE, PRECUM ŞI ALTE PERSOANE CARE AU
ACELAŞI DOMICILIU SAU REŞEDINŢA 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 LA ADRESA PENTRU CARE SE SOLICITĂ
COMPENSAREA;
ACTE DE STARE CIVILĂ: xerocopie B.I./C.I. soţi/concubini şi copii
care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită
ajutorul, certificat de căsătorie, certificat naştere, hotărîre încredinţare
minori rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească de
încredinţare în vederea adopţiei/încuviinţare a adopţiei, hotărâre
judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia
copilului pentru măsura plasamentului, decizia directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după
caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de
urgenţă, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, dup caz,
dispoziţia autorităţii tutelare, hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia
este declarat/declarată dispărut/dispărută;
Notă! Se vor prezenta obligatoriu, ÎN ORIGINAL, actele de identitate
pentru toţi membri familiei.
 Factura de gaze naturale, în cazul în care solicitaţi ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
sau
 Factura de energie electrică, în cazul în care solicitaţi ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu energie electrică;
Notă! Se va anexa xerocopie factura din luna anterioară depunerii
cererii.

 ACTE DOVEDITOARE DIN CARE SĂ REIASĂ VENITURILE NETE
PENTRU LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII DOSARULUI CONFORM
LISTEI ANEXATE ÎN CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA
RĂSPUNDERE;
 ADEVERINŢĂ DE ELEV pentru toţi copiii care urmează o formă de
învăţământ, la zi, reglementată prin lege.
 ADEVERINŢĂ de la Asociaţia de locatari/proprietari sau de la S.C.
EDILUL CGA din care să reiasă numărul de membri de familie luaţi
în evidenţă pentru plata întreţinerii, NOMINAL ( nume şi prenume);
 Cartea de identitate a autoturismului ( original şi copie), unde este
cazul;
 Declaraţie pe propria răspundere FORMULAR pus la dispoziţie, de
către Direcția de Asistenţă Socială Câmpulung (cam. 2);
Formularul de mai sus poate fi găsit şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Câmpulung;
 D.A.S. Campulung va solicita, ulterior depunerii dosarului,
ADEVERINŢE ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ, pentru toţi membri
majori ai familiei, în care să fie menţionat venitul net lunar, sub rezerva
solicitării de documente suplimentare, în cazul în care pe adeverinţele
susmenţionate, vor fi evidenţiate venituri nedeclarate de titular în
dosarul depus;
 DOSAR ŞINĂ.
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru
o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de
reşedinţă.
Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice orice
modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în
termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea
modificarilor privind componența familiei și a veniturilor acesteia, se face prin
depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.
Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor
singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor
economice.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE
Conform actului normativ, în plus față de ajutorul de încălzire,
persoanele vulnerabile vor primi și un “ajutor pentru consumul de
energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al
gospodăriei pe tot parcursul anului”.
Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la
1386 lei/persoană în cadrul familiilor și de până la 2053 lei, în cazul
persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece,
de un supliment pentru energie în
sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în
cuantum de:
30 lei/lună pentru consumul de energie electrică
10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale
10 lei/lună pentru consumul de energie termică
20 lei/lună pentru consumul de lemne
Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului.
Suplimentul pentru energie va putea fi solicitat fie împreună cu
ajutorul pentru încălzirea locuinței, fie separat, dar doar dacă sunt îndeplinite
condițiile privind veniturile lunare.
Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi
persoanele singure vor trebui să depună aceleași acte ca cele pentru
solicitarea ajutorului de încălzire, adică o cerere şi o declaraţie pe propria
răspundere din care să reiasă componenţa familiei şi veniturile realizate de
membrii acesteia. În cazul în care se va solicita și ajutorul pentru
încălzire, se va depune un singur set de documente.
În situația în care singura sursă de energie utilizată este
energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
Suplimentul pentru energie se va plăti direct titularului doar pentru
consumul de
combustibili solizi și/ sau petrolieri, în timp ce, în toate celelalte cazuri, banii
se vor plăti direct furnizorului.

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI
PENTRU ENERGIE
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la
excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece
2021-2022.
I. Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri
intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona
rurală.
II. Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi
ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic
sau electric), aflate în stare de funcţionare.
III. Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie
anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv
suma de 2.000 de euro pentru familie.

Menţionăm că pentru sezoanele reci anterioare, urmare
verificărilor făcute de A.J.P.I.S. Argeş privind veniturile nedeclarate,
precum şi bunurile aflate în proprietate, ce exclud de la acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, sumele încasate necuvenit, cu titlu
de ajutor pentru încălzirea locuinţei, au fost recuperate de la beneficiari.

AJUTOR PENTRU
GAZE NATURALE
Valoare de referință (ajutor maxim lunar)
Venit net lunar pe membru de
Compensare
familie sau al persoanei
procentuală (%)
singure (lei)
până la
200
100%
200.1
320
90%
320.1
440
80%
440.1
560
70%
560.1
680
60%
680.1
920
50%
920.1
- 1040
40%
1040.1
- 1160
30%
1160.1
- 1280
20%
1280.1
- 1386
10%
1280.1

In cazul persoanei singure
- 2053
10%

250
Ajutor
maxim (lei)

lei
Sumpliment lunar
pentru energie (lei)

250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25

10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
Valoare de referință (ajutor maxim lunar)
Venit net lunar pe membru de
Compensare
familie sau al persoanei
procentuală (%)
singure (lei)
până la
200
100%
200.1
320
90%
320.1
440
80%
440.1
560
70%
560.1
680
60%
680.1
920
50%
920.1
- 1040
40%
1040.1
- 1160
30%
1160.1
- 1280
20%
1280.1
- 1386
10%
1280.1

In cazul persoanei singure
- 2053
10%

500
Ajutor
maxim (lei)

lei
Sumpliment lunar
pentru energie (lei)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)
30 (70)

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică,
cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI
Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

320

Venit net lunar pe membru de
Compensare
familie sau al persoanei
procentuală (%)
singure (lei)

Ajutor
maxim (lei)

până la

lei
Sumpliment lunar
pentru energie (lei)

200

100%

320

20

200.1

-

320

90%

288

20

320.1

-

440

80%

256

20

440.1

-

560

70%

224

20

560.1

-

680

60%

192

20

680.1

-

920

50%

160

20

920.1

-

1040

40%

128

20

1040.1

-

1160

30%

96

20

1160.1

-

1280

20%

64

20

1280.1

-

1386

10%

32

20

32

20

1280.1

In cazul persoanei singure
- 2053
10%

NOTĂ INFORMATIVĂ

AJUTORUL PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ SE
ACORDĂ CONSUMATORILOR VULNERABILI CARE
NU DEŢIN ALTĂ FORMĂ DE ÎNCĂLZIRE, PRECUM
ŞI CONSUMATORILOR VULNERABILI CARE, DIN
MOTIVE TEHNOLOGICE SAU ECONOMICE, AU
FOST DEBRANŞAŢI DE LA FURNIZAREA GAZELOR
NATURALE ŞI CARE AU CONTRACTE VALABILE
DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

NOTĂ INFORMATIVĂ
Precizăm că, pentru a beneficia de ajutor
pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece
01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, este
necesar ca dosarul să fie depus până la data de
20 noiembrie 2021.
Persoanele/familiile, care depun dosar, după
data de 20 a lunii respective (noiembrie,
decembrie, ianuarie, februarie), vor beneficia de
ajutor pentru încălzirea locuinţei, începând cu
luna următoare.

