
ANUNT 
privind incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece noiembrie 2022- martie 2023 

 
Primăria Comunei Coas va informează că, începând cu data de 03 octombrie 2022, 

persoanele interesate pot depune cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru 

acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - 

martie 2023, astfel : pe email-ul primariei : primaria_coas@yahoo.com sau la 

Compartimentul Asistenţă Socială. Cererile vor fi preluate zilnic, astfel: de luni până joi: 

între orele 9.00-15.00, iar vinerea: între orele 9.00-12.00. 

 Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru 

acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2022, este pâna la 

data de  20 noiembrie 2022. 

 După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel: 
 a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii 
respective; 
 b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective. 

 
De acest sprijin vor putea beneficia cetatenii ale căror venituri nu depășesc plafonul 

maxim de 1.386 de lei /persoană în cazul familiilor, respectiv 2.053 de lei în cazul 

persoanelor singure și se incadreaza in limitele din lista care exclude acordarea 

ajutorului pentru incalzirea locuintei. 

În plus, legea prevede și acordarea unor suplimente lunare, deci și în afara sezonului 

rece, pentru consumul de energie electrica 30 lei/luna in factura), gaze (10 lei/luna in 

factura), combustibil sau lemne (20 lei/luna).  

 Documente necesare: 

• cerere şi declaraţie pe propria răspundere (formular tip) 

 buletin titular contract gaz/curent 

• factura de gaz/curent  

• cărţile de identitate pentru toţi membrii familiei (cu adresa de domiciliu : Coas) 

certificatele de naştere pentru copii (xerox), certificat casatorie, sentinta divort, (etc.)  

• venitul net din luna precedentă depunerii cererii: adeverinţe salariu net, cupoane 

pensie, şomaj, indemnizaţii, pensia alimentară, indemnizatie crestere copil,etc. 

• acordul proprietarului (împuternicire scrisă) în cazul: contractului de închiriere, 

comodat, concesiune 

• talonul maşinii/certificat de înmatriculare (copie xerox) 

• pentru venituri ocazionale – declaraţie pe propria răspundere. 

 adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează 

venituri impozabile pe raza localității unde locuiesc, eliberată de către Direcţia Generală 

a Finanţelor Publice pentru persoanele fără venituri 

 adeverinţă pentru elevi, studenţi, din care să rezulte dacă beneficiaza de bursă 

 adeverință registru agricol (pentru persoanele care deţin terenuri agricole în altă 

localitate) 

 certificat fiscal de la primărie, din care să rezulte bunurile deținute în proprietate de 

toţi membrii familiei 
 

mailto:primaria_coas@yahoo.com


LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA  

ACORDĂRII DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

Bunuri imobile: 
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodăresti, ori alte 

imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, 

comodat, etc. ; 

2. Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu si curtea aferentă, precum 

si alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală 

mai mare de 1000 mp în zona urbană si 2000 mp în zona rurală (20 ari). 

Bunuri mobile: 

- 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; 

- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;etc 

- 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: 

- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzilor;  

Terenuri/animale şi/ sau păsări. 

1. Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 2.000 m
2
  

- Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 

1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. 
 

Familiile si persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în 

aceasta lista nu beneficiază de ajutor pentru încalzirea locuintei.  

Cuantumul ajutorului pentru încălzire va fi calculat procentual în funcție de venitul net/persoană al 

familiei după cum urmează 

:  

 



 
 

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor 

declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei 

Coas, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri 

deţinute în proprietate etc.). 

 


