Serviciul Evidenţă şi Anchete Sociale în Vederea Acordării de Ajutoare de Urgenţă

Nr. 22164/15.10.2019
Informare
Privind punerea în aplicare a H.C.L.M. nr. 120/21.03.2019 privind probarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului
Brăila pentru anul 2019

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Direcţia de Asistenţă Socială se
elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
O măsură de protecție socială o reprezintă ajutoarele lunare necesare pentru acoperirea unei
părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei, reglementată prin OUG nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, suportate de la bugetul de stat, se acordă pentru un
singur sistem de încălzire (cel principal utilizat) și se definesc în funcţie de acest sistem,
conform prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada
sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.
Începând cu 01.01.2019 ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor care
realizează venituri de până la 750 lei, conform art. 94 din O.U.G. nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Pentru aceste
persoane, în funcție de veniturile nete realizate, ajutorul se acordă între următoarele
cuantumuri:
-pentru gaze naturale între un cuantum minim de 20 lei și maxim 262 lei lunar;
-pentru lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri între un cuantum minim de 20 lei și
maxim 54 lei lunar;
-pentru energie electrică între un cuantum minim de 20 lei și maxim 240 lei lunar.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește în funcție de data depunerii cererii, după
cum urmează:
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Data depunere
până la 20 noiembrie 2019
21.11.2019 – 20.12.2019
21.12.2019 – 20.01.2020
21.01.2020 – 20.02.2020
21.02.2020 – 20.03.2020

Perioada acordare
5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună

Pentru a deveni eligibile şi pentru a beneficia de ajutoare de încălzire constând în
combustibil solid şi petrolier, gaze naturale şi energie electrică, solicitanţii vor depune la
ghișeele Direcţiei de Asistenţă Socială cererea și declaraţia pe propria răspundere, însoțită de
acte doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de către membrii acesteia,
locuința sau bunurile deținute de aceștia, după cum urmează:
1.Cerere si declaratie pe propria raspundere (formular ce se completează la ghișeu);
2.Actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei – original și copie;
3.Documente din care să rezulte situația juridică a minorului față de reprezentantul sau legal –
original și copie;
4.Certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă
de divorț – original și copie;
5.Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie în luna anterioară
depunerii cererii: salariul net (cu mențiunea dacă beneficiază (si valoarea bonurilor)/ sau nu de
bonuri de masă, normă de hrană sau alte sporuri fixe lunare), pensie, indemnizații, alocații, etc.;
6.Acte proprietate imobil/ închiriere/ împuternicire/ donație, etc. - copie și original;
7.Adeverința de la asociația de proprietari/locatari cu numele și numărul persoanelor care
locuiesc ;
8.Certificatul de înmatriculare auto – copie și original;
9.Cea mai recentă factură de gaze/energie electrică (după caz).
10.Alte acte, după caz.

Persoanele care dețin sub orice formă (proprietate, închiriere, comodat, etc.) un alt spațiu
locativ în afara locuinței de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10
ani, depozite bancare de peste 3.000 lei nu beneficiază de ajutorul pentru încălzirea
locuinței. Verificarea acestor condiții se efectuează de către reprezentanții DAS Brăila în
sistemul informatic PatrimVen.

Director executiv,
Nicoleta Mihaela Oancea
Întocmit,
Gabriela Laura Popa
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