ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.5 din 09.02.2011 privind stabilirea limitelor minime şi maxime ale veniturilor potentiale provenite
din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate
de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
Văzând expunerea de motive a primarului şi raportul compartimentului financiar contabil şi a comisiei
I pe domenii de specialitate;
Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, abrogată parţial
şi completată prin Legea nr.276/2010 coroborate cu prevederile H..G.R. nr.50/2011pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.2 lit.a),
art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se stabilesc limitele minime şi maxime ale veniturilor potentiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate
pentru nevoile unei familii conform anexei 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă lista bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii conform
anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile
unei familii conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Asistenţă Socială al Consiliului Local al comunei Naidăş
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.5/09.02.2011

CRITERII
privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
Bunuri mobile necesare într-o
gospodărie*)
1. maşină de gătit
2. frigider
3. combină frigorifică
4. congelator
5. maşină de spălat automată
6. televizor color
7. video (DVD player)
8. calculator personal

Limite
minime/buc.
- lei 460
560
899
595
849
279
240
1.400

Limite
maxime/buc.
- lei 820
1.568
2.000
920
1.650
2.000
1.650
3.577

*) Bunurile mobile mentionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru cele folosite
mai mult de 24 de luni, limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi
din valorificarea culturilor agricole

Venit/ha/an
- lei -

1. terenuri arabile

700

2. teren intravilan

2.500

3. teren forestier

3.000

4. păşuni

500

5. fâneţe

500

6. vii nobile

17.000

7. culture agricole: UM – venit net/ha/an
- grâu

130

- porumb

130

- fasole

125

- orz

110

- floarea-soarelui

100

- cartofi

700

- pepeni

180

- sfeclă

170

- vie:
– struguri de masă

300

– struguri de vin

900

- tutun

150

- soia

135

8. livezi

600

9. legume

1000

Categorii de animale
1. bovine
2. porcine
3. ovine/caprine
4. cabaline
5. păsări
6. familii de albine
7. iepuri de csă
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin-Remus DAMIAN

Venit/buc.
- lei 2.000
500
100
1500
25
150
35
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.5/09.02.2011

LISTA
bunurilor considerate de strictă necessitate pentru nevoile unei familii
Bunuri immobile
locuinţa de domiciliu, conform art.7 din normele metodologice, precum şi anexele gospodăreşti
(dependinţe)
Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
mobilier aferent locuinţei

.
aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*)
.
mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente
.
aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)
.
aparatură şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei calde menajere
.
unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole
.
unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei
.
*) Aflate în stare de functionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, maşina de
spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon, calculator PC sau laptop etc).
Terenuri/Cursuri de apă
Familii cu
Familii cu peste 3
1 – 3 persoane
persoane
terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 500 m2 în zona
urbană şi 1.000 m2 in zona rurală
terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte
0,50
0,75 ha/familie
cu potenţial productiv (exploatabile)
ha/familie
Categorii de animale/păsări
2 porcine
Terenuri/Cursuri de apă

.
.
.

4 ovine
.
.
o cabalină
.
10 capete de iepuri de casă
.
15 capete de păsări
.
5 familii de albine
.
NOTĂ:
Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări şi alte bunuri cuprinse în
această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/o persoană singură.
Alte bunuri
decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu onorific
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