
       ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 
Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod postal 500419  

Tel+40-368-469995, +40-368-465415,+40-368-464081, Fax. 0368-464083 
www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 10326 

  Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor                          Ind.dos.7A                                                                                          
                                                        Nr. Înreg.: 52998 Data: 01.10.2018                  
  
 

Comunicat de presă 
 

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul 01.11.2018 – 31.03.2019 
 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români 
sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în Municipiul Brașov, în funcție de venitul net mediu 
lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: gaze naturale, 
energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 
 Din 08 octombrie 2018, Direcţia de Asistență Socială va asigura distribuirea formularelor 
tipărite (cerere - declarație pe proprie răspundere) la sediul acesteia de pe Str. Panselelor nr. 23, 
conform următorului program cu publicul:  luni - vineri: 08.30-15,30. De asemenea, aceste formulare 
pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Brașov, www.brasovcity.ro. și al Direcției de Asistență Socială 
Brașov, www.dasbv.ro. 

De pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, www.dasbv.ro pot fi obținute informații 
despre: 
 Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei; 
 Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei; 
 Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 

 Cererile însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de 
către membrii acesteia se vor depune începând cu data de 15 octombrie 2018 la sediul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Braşov, din Str. Panselelor nr.23, conform următorului program luni, marţi, miercuri, 
vineri: 08,30-16,30 şi joi: 08,30-18,30. 
 CERERILE SE DEPUN PERSONAL DE CĂTRE TITULARI (SAU UNUL DIN 
MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI). 
 Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem 
centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu 
lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1082 lei în cazul persoanelor 
singure.  

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie 
electrică, combustibili solizi sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în 
situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei. 

 Orice modificare privind numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o 
nouă cerere care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare. 
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