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MOTIVUL RESPINGERII - anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare                                                                                                     

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei.

1 BUCATARU ANETA 193/22.11.2016 teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care 
2 CIMPOIEȘ MARIOARA 193/22.11.2016 teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

3 CUTLAC LAURENȚIU 193/22.11.2016

teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

depășesc 2000 mp în zona rurală

4 DANCĂ MARICEL 193/22.11.2016

teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

depășesc 2000 mp în zona rurală

5 GHIȚĂ ILIE 193/22.11.2016

teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

depășesc 2000 mp în zona rurală

6 SUBOTNICU BENONI 193/22.11.2016

nu este proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzarecumpărare cu clauză de 

întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, 

comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit 

de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere 

7 RUS PETRU 193/22.11.2016

teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

depășesc 2000 mp în zona rurală

8 ONIȘOR IOAN-STELUȚ 193/22.11.2016

teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentăși alte terenuri intravilane care 

depășesc 2000 mp în zona rurală

9 PETRU DINU 193/22.11.2016

nu este proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzarecumpărare cu clauză de 

întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, 

comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit 

de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere 

ANEXĂ LA DIPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 193/22.11.2016


