
JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA COMUNEI  PUIEȘTI 

A N U N Ț 
Începând cu data de 17.10.2022 se pot depune cereri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinței în conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 
 
        POT BENEFICIA de ajutorul pentru încălzire următoarele familii / persoane singure dacă: 

     a)Venitul NET lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 lei în cazul familiei și 2.053 lei pentru                                                                        
persoana singură. 

             b) Este propietar sau locatar al unui imobil ( dovedit cu documente). 
 

Dosarul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  se depune la primăria localității pe 
raza careia se află locuința solicitantului și  va conține următoarele documente:  

§ Cererea și declarația pe propria raspundere pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței; 
(Formularul se pune la dispozitia solicitanților de către Primăria Puiești) 

§ copie a actelor de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei; 
§ după caz, copie a certificatelor de naştere ale copiilor, a certificatului de căsătorie,  alte acte 

doveditoare privind componenţa familiei; 
§ adeverința registrul agricol primărie; 
§ certificat fiscal primărie; 
§ adeverință de la medicul veterinar care să ateste numărul de animale deținute; 
§ adeverință de la asociația agricolă cu suprafața utilizată și veniturile obținute în anul agricol 2021– 

2022 (se solicită în cazul în care familia sau persoana singură deține teren arabil extravilan în 
proprietate și /sau folosință); 

§ după caz, documente care să ateste veniturile, ex. adeverinţă de salariat, cupon pensie, cupon 
şomaj, cupon indemnizaţie cu caracter permanent, etc. pentru luna anterioară; 

 
Odată cu depunerea dosarului pentru încălzirea locuinței se poate solicita și Suplimentul pentru energie care se 
acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică,de combustibili solizi 
şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică în funcție de sursele de furnizare utilizate.  

§ În acest caz se solicită și depunerea ultimei facturi la energie electrică. 
 

Depunerea solicitărilor se poate face, pe parcursul sezonului rece (1 nov.2022 – 31 martie 2023), după 
cum urmează:  
- până la data de 20 ale lunii noiembrie, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;  
- după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare; 
 

    LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  AJUTORULUI  
Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  

Bunuri imobile 
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 

2 Terenuri 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              

 

Depozite bancare 
   1          Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii 

                                  																																																																																																			 
 

 
*Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru     
încălzirea locuinței.                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    PRIMAR,                                                                                                         
RODICA BÂRLĂ 

 

Bunuri mobile 

1 
Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate 
pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul 
persoanelor aflate în zone greu accesibile 

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

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel 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 prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric 

Terenuri /animale și/sau păsări 
   1          Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru 

persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 


