Condiţiile de acordare si actele necesare depunerii
dosarului de ajutor pentru incalzirea locuintei
Ce acte legislative reglementează beneficiile privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece?
-Ordonanţa de urgenţă nr. 70 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece–publicată în monitorul oficial nr. 629 din 2
septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
-Hotărârea nr. 920 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie social în perioada sezonului rece.
Ce perioadă cuprinde sezonul rece?
Sezonul rece cuprinde perioada de 5 luni, între data de 1 noiembrie a anului
curent şi data de 31 martie a anului următor.
Ce se înţelege prin ajutor pentru încălzirea locuinţei?
Ajutor pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin, în cazul comunei
Valea Călugărească măsură suportată din bugetul de stat, destinată
consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la pragul de 750 lei pe
membru de familie şi care se acordă consumatorilor de energie electrică,
gaze natural şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acordă
numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat,
numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora.
Cine este titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei?
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 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 sau
concesiune al acesteia.

Care sunt baremurile de venituri privind ajutoarele pentru încălzirea
locuinţei pe tipuri de consumatori?
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Cum se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei?
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi
declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
acesteia, titularul având obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei,
veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute
şi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa
familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării
prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.

Ce venituri se iau în calcul?

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau după caz, al persoanei singure
se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat
în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.
Deţinerea căror bunuri conduc la excluderea acordării ajutorului
pentru încălzire?
Bunuri imobile: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă, precum şi alte
terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în
zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu
au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.
Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare): 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 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, rulote, autobuze, microbuze; şalupe, bărci cu
motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; utilaje
agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă:
presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte
utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie
anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv
suma 2500 euro pentru familie.
Cum se stabileşte dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei?
În situaţia în care consumatorii îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege,
stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin
dispoziţie a primarului, după cum urmează:
-începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele
până în data de 20 ale lunii respective;
-începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data
de 20 ale lunii;

-începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al
căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de
data la care a fost depusă cererea.

