
Primaria pregateste dosariada pentru ajutoarele de incalzire
Serviciul Asistenta Sociala pregateste in aceasta perioada o noua actiune de primire a dosarelor pentru
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014, a
anuntat joi, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  in aceasta perioada, reprezentantii Primariei Sibiu asteapta aprobarea formularului pentru a-l tipari si a-l
distribui celor care se califica pentru primirea acestui ajutor si va anunta ulterior data si modalitatea de
distribuire a acestor formulare.
  
  Ajutorul pentru incalzirea locuintei se va acorda familiilor si persoanelor singure, cetateni romani,
precum si cetateni straini cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in municipiul Sibiu, diferentiat in raport
de venitul net mediu lunar pe membru de familie respectiv al persoanei singure, si in functie de sistemul
de incalzireutilizat: gaze naturale, energie termica, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili
petrolieri.
  
  Acest ajutor se acorda pe baza de cerere, iar in cererea si declaratia pe propria raspundere solicitantul
ajutorului are obligatia de a mentiona bunurile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau
alta forma de detinere. 
  
  Persoanele care solicita ajutorul pentru energie termica au obligatia de a completa numarul de camere
ale locuintei. 
  
  De asemenea, in stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei
singure trebuie luate in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii
cererii. La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in
formular.
  
  Nu au dreptul sa beneficieze de ajutorul pentru incalzirea locuintei familiile sau persoana singura care
detin bunuri stabilite prin lege. Printre bunurile care intra in aceasta categorie sunt cladirile sau alte spatii
locative in afara locuintei de domiciliu aflate in proprietate, autoturisme care depasesc capacitatea
cilindrica de 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane, remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa,
iahturi, autobuze, microbuze, utilaje agricole, utilaje de prelucrare agricola sau terenuri. Detinerea unor
depozite bancare de peste 3.000 de lei intra de asemenea in aceasta categorie.
  
  
  
  Ajutoare diferentiate
  
  
  
  Cel mai mare cuantum al ajutorului pentru incalzirea cu gaze naturale, 262 lei, va fi acordat in cazul
unui venit net lunar pe membru de familie de pana la 155 de lei. Cel mai mic cuantum, 20 de lei, va fi
acordat drept ajutor celor care au un venit net lunar pe membru intre 540,1 lei si 615 lei.
  
  Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica in cea mai mare valoare, de 240 de lei, va fi
acordat in cazul unui venit net lunar pe membru de familie de pana la 155 de lei. Cel mai mic cuantum, 48
de lei, va fi acordat drept ajutor celor care au un venit net lunar pe membru intre 540,1 lei si 615 lei.
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  in cazul unui venit net lunar pe membru de familie de pana la 155 de lei ajutorul pentru incalzirea
locuintei cu energie termica in sistem centralizat va acoperi 90% din contravaloarea facturii. in cazul
celor care au un venit net lunar pe membru intre 615,1 lei si 786 lei ajutorul va acoperi doar 5% din
valoarea facturii.
  
  in cazul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, cea mai mare
suma acordata ca ajutor este de 54 de lei, cea mai mica fiind de 16 lei.
  
  in sezonul rece noiembrie 2012 - martie 2013 au beneficiat de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaz
3.171 de titulari, pentru energie termica 103 titulari, iar pentru incalzirea locuintei cu lemne 76, la care se
adauga beneficiarii de ajutor social - 85 - care beneficiaza automat de acest ajutor.

Cuvinte cheie: turism  municipiul sibiu  tipar  sibiul  rent  banca  cazul  autobuze  primarul sibiului  gaze
naturale  camioane  facturi  utilaje  energie termica  lemne  utilaj  klaus iohannis  2012  microbuze
autoutilitare  autoturisme  ajutor pentru incalzirea locuintei  bare  martie 2013
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