ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 44 din 30 sep 2011
privind stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011

având în vedere dispoziţiile art.17 alin.(3) din Legea nr. 47/2006 privind
sistemul naţional de asistenţă socială,
analizând prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garant aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
50/2011,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile art.
33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. _________________;
c) raportul Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului Local,
ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d combinate cu cele
ale alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul
de 10 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
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Art. 1. - Se stabilesc veniturile potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr.4 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.50/2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - (1) Se stabilesc şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor
potenţiale ce pot fi obţinute de beneficiarii ajutorului social, veniturile obţinute din
munca ocazională.
(2) Cuantumul veniturilor obţinute din munca ocazională este de 20 lei/zi,
iar numărul de zile se stabileşte pe baza declaraţiei solicitantului de ajutor social şi se
înscrie în ancheta socială la rubrica alte venituri care se preiau în fişa de calcul la nr.
crt. 2 lit. c).
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei
Dudeştii Noi, Prefectului Judeţului Timiş şi Agenţiei de Prestări Sociale a Judeţului
Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la avizierul Primăriei Comunei
Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

ELENA FLOREA

 …………………………….…………………………
NICOLAE GEHL
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ANEXĂ
la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
NR. 44 din 30 septembrie 2011

VENITURILE POTENŢIALE
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de
bunuri prevăzute în anexa nr.4 la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011
I. BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE:

NR.
BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O
CRT. GOSPODĂRIE *):

VENITURILE
POTENŢIALE
- LEI/BUC. -

1

MAŞINĂ DE GĂTIT

460

2

FRIGIDER

560

3

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

899

4

CONGELATOR

595

5

MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ

849

6

TELEVIZOR COLOR

279

7

VIDEO (DVD PLAYER)

240

8

CALCULATOR PERSONAL

1.400

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

II. VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR ŞI
DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE
VENITURILE
VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN
NR.
VÂNZAREA TERENURILOR ŞI DIN VALORIFICAREA POTENŢIALE
CRT.
CULTURILOR AGRICOLE:
- LEI/HA. 1

TERENURI ARABILE

4.600*)

2

TEREN INTRAVILAN

12.000*)

3

TEREN FORESTIER

12.500*)

4

PĂŞUNI

3.500*)

5

FÂNEŢE

3.500*)

6

VII NOBILE

15.000*)

3

CULTURI AGRICOLE: UM – VENIT NET/HA/AN

7

A) GRÂU

290**)

B) PORUMB

290**)

C) FASOLE

290**)

D) ORZ

295**)

E) FLOAREA SOARELUI

295**)

F) CARTOFI

1.400**)

G) PEPENI

1.000**)

H) SFECLĂ

350**)

I) VIE - STRUGURI DE MASĂ

800**)

- STRUGURI DE VIN

500**)

J) TUTUN

290**)

K) SOIA

290**)

8

LIVEZI

1.500**)

9

LEGUME

1.500**)

*) Preţul de vânzare în lei al unui hectar.
**) Venitul net în lei/ha.

II. CATEGORII DE ANIMALE

NR.
CRT.

CATEGORII DE ANIMALE:

VENITURILE
POTENŢIALE
- LEI/CAP -

1

BOVINE

1.000*)

2

PORCINE

300*)

3

OVINE/CAPRINE

80*)

4

CABALINE

400*)

5

PĂSĂRI

25*)

6

FAMILII DE ALBINE

100*)

7

IEPURI DE CASĂ

30*)

*) Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine.

NOTE:
1. Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă
între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele
metodologice.
2. Pentru suprafeţe mai mici decât 1 ha veniturile potenţiale se calculează fracţionat în
conformitate cu suprafaţa deţinută.
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