Legea consumatorului vulnerabil – modificări
importante cu privire la ajutorul pentru
incălzirea locuinței și o noutate, suplimentul
pentru energie
Începând cu data de 18 octombrie 2021 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară,
situat în Lugoj - piața Victoriei nr. 4 - parterul Primăriei Lugoj, se vor distribui formularele de cerere
– declarație, precum și formularul ce cuprinde actele doveditoare privind componența familiei,
actele doveditoare privind veniturile acesteia, precum și actele doveditoare privind situația
locativă în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2021 2022 (1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022), precum și a suplimentului pentru energie, așa cum sunt
reglementate de către Legea nr. 226/ 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie.
Formularele de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea subvenției la
încălzire, lista cu documentele ce trebuiesc anexate formularului, tranșele ajutoarelor de încălzire,
precum și lista bunurilor ce conduc neacordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, pot fi descărcate
de pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj: www.dasclugoj.ro/ajutoare.html .
DE REȚINUT – cererile completate însoțite de actele doveditoare se pot depune la sediul
D.A.S.C. Lugoj după următorul program:
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00

Având în vedere starea de alertă în vigoare și faptul că în municipiul Lugoj rata de infectare este în
continua creștere, cetățenii sunt rugați, să se programeze telefonic în vederea ridicării formularului/
depunerii cererii și actelor doveditoare la numărul de telefon:

0760.240.351
În vederea obținerii ajutorului la încălzire pentru toată perioada sezonului
rece, cererile și actele doveditoare pot fi depuse până în data de 20 NOIEMBRIE
2021!!! Toate persoanele care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pot
beneficia și de SUPLIMENTUL pentru ENERGIE!!!
Așa cum se poate vedea în tabelul alăturat, ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul
pentru încălzire se acordă până la venitul net lunar pe membru de familie de 1386 lei, iar în cazul
persoanei singure de până la un venit net lunar de 2053 lei.
Suplimentul pentru energie are drept scop acoperirea integral sau, după caz, a unei părți din
cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în
locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața
persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presuspun
utilizarea de energie. Suplimentul pentru energie se acordă pe toată perioada anului.

Suplimentul pentru energie este o sumă fixă care se acordă 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,
 20 lei/ lună pentru consumul de combustibili solizi și/ sau petrolieri.
În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este
de 70 lei/ lună.
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei
utilizate și se plătește direct furnizorului în cazul consumatorilor de energie electrică și de gaze
naturale, respectiv direct titularului în cazul consumatorilor de combustibili solizi și/ sau petrolieri.
EXEMPLU: o persoană singură cu venituri de până la 2053 lei/ o familie cu venituri până la
1386 lei care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, pentru iluminat și aparatele electrocasnice
utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gaze naturale, va beneficia de:
- Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne,
- Supliment pentru combustibili solizi și sau petrolieri,
- Supliment pentru energie electrică,
- Supliment pentru gaze naturale.
În acest sens rugăm cetățenii, ca indiferent de sursa de încălzire utilizată (gaze naturale, energie
electrică sau lemne), în condițiile în care solicită și suplimentul pentru energie să prezinte facturile de
utilități (gaze naturale și energie electrică) pentru sursa de energie utilizată.

