
R  O  M  A  N  I  A 
CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI 

Comuna  Adamclisi , Judetul  Constanta , e-mail : primariaadamclisi@yahoo.com,  tel/fax :  0241 / 854623 
 

HOTARAREA NR. 26  
DIN 27.11.2012 

 
Privind  aprobarea listelor bunurilor considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale si 

a listelor bunurilor care nu sunt considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale precum 
si aprobarea   limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc 
cantitativ categoriile de bunuri  prevazute  in lista bunurilor considerate de stricta necesitate 

pentru nevoile unei persoane singure / familii , limite necesare determinarii venitului net lunar 
pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013  

 
 

            Consiliul local al comunei Adamclisi , judetul  Constanta  intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita la data de  27 noiembrie 2012; 
            Vazand referatul nr. 4589 / 21.11.2012   intocmit de catre doamna Sarghi Cornelia, referent 
cu atributii de asistenta sociala in cadrul Primariei Adamclisi prin care se propune  aprobarea 
listelor bunurilor considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale si a listelor bunurilor 
care nu sunt considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale precum si aprobarea
limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 
categoriile de bunuri  prevazute in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile 
unei persoane singure / familii , limite necesare determinarii venitului net lunar pentru beneficiarii 
de venit minim garantat pe anul 2013 ; 
 Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare si expunerea de motive  intocmite si prezentate de  domnul  Burcea 
Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

-  Prevederile art. 8  din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, 
modificata si completata de Legea nr. 276 / 2010; 

-  Prevederile  art. 18 si art. 22 din  H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , a prevederilor art.6 
alin.2 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia  de sustinere a familiei si a  HG nr.38/2011 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 
privind alocatia pentru sustinerea familiei, Legea asistentei sociale nr. 229/2011 ; 

- Raportul   Comisiei de specialitate nr. 2   pentru  invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social – culturale ce avizeaza 
favorabil raportul de hotarare prezentat; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
        Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52 / 2003 privind trasparenta 
decizionala  cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

mailto:primariaadamclisi@yahoo.com


        In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6),lit. a),  pct. 2, at. 44 , alin. (1),  art. 
45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata  cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
Art. 1  Se aproba pentru anul 2013 criterii proprii de evaluare a veniturilor proprii potentiale  
necesare  determinarii  venitului  net  lunar  al  beneficiarilor  de  ajutor  social, conform anexei 
nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aproba lista bunurilor considerate de stricta necesitate  pentru nevoile unei familii , 
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 3. Se aproba lista bunurilor  care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile  
unei familii, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 4. (1) Se aproba criteriile privind  limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
stricta necesitate  pentru nevoile familiale prevazute in anexa 4 din H.G. nr. 50 / 2011, luate in 
calcul la stabilirea ajutorului social  pentru anul 2013  conform anexei nr. 4 , parte integranta din 
prezenta hotarare. 

(2)  Veniturile stabilite  conform criteriilor prevazute la la alin. (1) vor fi luate in considerare  
pentru acordarea ajutorului social incepand cu data de 01.01.2013. 

      (3) Veniturile din muncile ocazionale realizate de catre beneficiarii de ajutor social in anul  
       2013, se vor lua in  calculul stabilirii ajutorului social numai in lunile cand beneficiarii de  
        ajutor social realizeaza astfel de venituri, constatate pe baza declaratiilor pe propria 
raspundere a acestora sau pe baza de ancheta sociala dispusa de Primarul comunei Adamclisi 
pentru a se verifica si constata astfel de situatii. 

(3) Limitele de venituri aprobate la alin. (1) se vor lua in calcul si la stabilirea celorlalte 
beneficii sociale cu caracter temporar unde legea organica nu prevede alte instructiuni. 

Art. 5. Familiile si persoanele singure care au in proprietate numai categoriile de bunuri 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale beneficiaza de ajutor social, luandu-se 
in calcul numai veniturile  pe care membrii familiei le realizeaza. 
Art. 6. Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile 
cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale 
( Anexa nr. 3) nu beneficiaza de ajutor social. 
Art. 7. In vederea acordarii ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al 
persoanei singure care are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri 
prevazute in Anexa nr. 2 se iau in calcul atat veniturile pe care membrii familiei le realizeaza, cat 
si veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criteriilor 
prevazute in Anexa nr. 4. 
Art. 8. Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din 
familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de 
interes local  proportional cu cuantumul ajutorului social de care vor beneficia. 
 Art. 5. Vor fi scutite de la efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii beneficiarii de ajutor 



social  care prezinta acte doveditoate privind incapacitatea temporara de munca sau dupa caz 
pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca prevazute in H.G. nr. 50 / 2011 ( certificate 
medicale de constatare a capacitatii de munca eliberate de medicul expert al asigurarilor sociale 
si adeverinte medicale eliberate de medicul de familie). 
Art. 6. Compartimentul de  asistenta sociala   si compartimentul financiar – contabil  din cadrul 
Primariei comunei Adamclisi  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.7 .  Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarae legalitatii. 

    Prezenta hotarare a fost  adoptata astazi  27.11.2012   cu un numar de 11  voturi pentru , 
...... voturi impotriva, ..... voturi abtineri din  cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 
consilieri alesi.        
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Anexa nr.1  la H.C.L. nr.26 / 27.11.2012  

 
 

CRITERII 
 

proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al 
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2013 

 
 
 
 

1. Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor care se pot obţine de către familiile sau 
persoanele singure solicitante de ajutor social din valorificarea bunurilor care depăşesc cantitativ bunurile 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în Anexa nr. 4, , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

2. Familiile sau persoana singura necasatorita, vaduva sau divortata care au copii in 
intretinere si incalca prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011 , conform carora parintele sau tutorele 
legal sau orice persoana care exercita drepturile si obligatiile ce revin parintilor cu privire la persoana copilului, 
este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului in invatamantul obligatoriu (clasele I – 
VIII) ; nerespectarea legislatiei (prin prezentarea adeverintei de elev)  atrage respingerea cererii sau incetarea 
dreptului la ajutor social. 

3. Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singura care a facut declaratii false cu ocazia 
completarii dosarului la depunerea cererii dovedite ca atare prin ancheta sociala. 

4. Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singura care nu coopereaza cu persoanele 
delegate sa efectueze ancheta sociala in vederea acordarii sau neacordarii ajutorului social. 

5. Beneficiarii de ajutor social care, în mod nejustificat nu îşi efectuează în totalitate orele de muncă în 
folosul comunităţii conform fişei de calcul, cei care pleaca in strainatate, precum si cei care nu-si completeaza 
dosarul de ajutor social in termenele prevazute de lege, le încetează dreptul la ajutor social începând cu data 
de 01. a lunii următoare; acestora li se acordă dreptul de a depune o nouă cerere de acodare ajutor social după 
sase luni de la data încetării, iar în caz de recidivă dreptul de ajutor social încetează definitiv. 

6.  Actele  doveditoare  privind  incapacitatea  temporară  de  muncă  sau,  după  caz, pierderea  totală  
sau  parţială  a  capacităţii  de  muncă,  prevăzute  în  Hotărârea  Guvernului nr.50/2011, prezentate de 
beneficiarii de ajutor social în vederea scutirii de la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii vor 
consta in: certificat medical emis de Comisia evaluare a capacităţii  de muncă . 

7. Adeverinţele medicale şi cele eliberate de Agenţia Locala de Ocuparea Forţei de Muncă Bacau se vor 
depune de către beneficiarii de ajutor social în termen de 3 zile de la eliberare, nerespectarea acestei condiţii 
atrăgând neluarea în calcul a acestora, urmând a se emite dispoziţie de suspendare sau încetare a dreptului la 
ajutor social, după caz. 

8. Ajutorul social pentru dosarele aflate în plată încetează dacă, la reevaluarea semestrială  se  constată  
prin  ancheta  socială  că  titularii  cu  domiciliu  stabil  în  altă localitate decât comuna Adamclisi   nu şi-au stabilit 
reşedinţa la adresa la care locuiesc în fapt. 

9. Nu pot beneficia de ajutor social familiile care au cel putin un membru ce deţine/este asociat AF, PF 
sau SC ori este depistat ca vinde in pietele agro-alimentare. 

10. Pentru mentinerea dreptului la ajutor social, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile de plata 
fata de bugetul local  :impozite si taxe locale, amenzi exigibile de orice fel.  Daca  beneficiarul de ajutor social 
este in imposibilitate de plata a sumei totale, acesta se obliga printr-un angajament de plata, ca lunar sa achite  
minim 10% din valoarea totala a amenzii . 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 In cazul in care acesta nu-si respecta angajamentul lunar de plata, dreptul la ajutor social se suspenda 

pe o perioada de trei luni, incepand cu luna urmatoare celei in care nu s-a efectuat  obligatia bugetara de plata . 
Reluarea platii ajutorului social se va face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat plata privind 
obligatiile bugetare locale. In cazul expirarii perioadei de suspendare (trei luni), dreptul la ajutor social 
inceteaza. 

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZA, 

                       CONSILIER                                                         SECRETAR COMUNA 
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Anexa nr. 4  la .HCL NR.  26 / 27.11.2012 
 
 
 
 
 c r i t e r i i l e  p r i v i n d  limitele minime si maxime  ale veniturilor  potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate  pentru nevoile familiale prevazute in anexa 4 din H.G. nr. 50 / 2011, luate in calcul la stabilirea ajutorului social  pentru anul 2013 

 
 
 

 

Nr 
crt
. 

 

I. BUNURI MOBILE 
NECESARE 

INTR-O 
GOSPODARIE 

Limite 
minime/ 

bu
c 

lei 

Limite 
maxime/ 

bu
c. 
lei 

Limita stabilita/ 
buc. 
2013 

1 Masina de gatit  460 820  
2 Frigider 560                 1.568  
3 Combina frigorifica 899                 2.000  
4 Congelator 595 920  
5 Masina de spalat automata 849                 1.650  
6 Televizor color 279                 2.000  
7 Video (D.V.D. Player) 240                 1.650  
8 Calculator personal 

 
                1.400                 3.577  

 
* Bunurile mobile mentionate mai sus trebuie sa fie in stare de functionare, iar pentru cele folosite mai mult 
de 24 de luni, limitele minime si maxime vor fi stabilite la jumatatea valorilor din tabel. 

 
 

 

Nr. 
crt. 

II. VENITURILE POTENTIALE 
PROVENITE DIN VANZAREA 

TERENURILOR SI DIN 
VALORIFICAREA CULTURILOR 

AGRICOLE 

 

Limite  minime/ha 
lei 

Limite 
maxime/

ha lei 

Limita stabilita/ 
ha 

2013 

Terenuri: pret vanzare in lei/ha 
1 Teren arabile 600     

***
28.000  

2 Teren intravilan 2.000    220.000  
3 Teren forestier 2.500 10.000  
4 Păşune 500 27.000  
5 Fâneţe 500 27.000  
6 Vii nobile 15.000 50.000  

Culturi agricole: venit net/ha/an 
7 Grau 90       169   
8 Porumb 90       126  
9 Fasole 90      145,6  
10 Orz 95      203,6  
11 Floarea soarelui 92,4       110  



12 Cartofi 700     5.000  
13 Pepeni 400    4.000  
14 Sfecla 150       334  
15 Vie –struguri de masa 400       800  
16 Vie – struguri de vin 200       400  
17 Tutun 90    1.200  
18 Soia 90       160  
19 Livezi 500       700  
20 Legume 500    1.500  

 
 

Nr. 
crt. 

 
III. CATEGORII DE ANIMALE : U/M - pret vanzare 

in lei pe cap de animal sau dupa caz a unei 
familii de albine 

Limite 
minime/ 

buc 
lei 

 

Limite 
maxime/

buc lei 

Limita 
stabilita/ buc 

2013  

 

1 Bovine: vaci, bivolita ( in lactatie); boi, bivoli; vitei 
pana la 6 luni, taurasi; 

 

1.000 
 

4.000 
 

 

2 Porcine: porci la ingrasat, scroafe cu purcei; 300 1.000  
3 Ovine: oi; miei/caprine; 80 200  
4 Cabaline: cai; magari; catari; 400 3.000  
5 Pasari: rate; gaini; gaste; curci; bibilici; 25 30  
6 Familii de albine 100 200  
7 Iepuri de casa 30 50  

 

 
 
NOTA:  
Preturile stabilite in prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenta intre 

bunurile cuprinse in anexa nr. 3 si bunurile cuprinse  anexa nr. 2 la hotarare. 
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Anexa nr. 2 la  H.C.L.  NR. 26 / 27.11.2012  
 
 
 

LISTA  
BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII  

 
 
 

1. BUNURI IMOBILE 
- locuinta de domiciliu , conform art. 7 din Normele metodologice si anexele gospodaresti (dependinte); 
2. BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODARIE 
- mobilier aferent locuintei; 
- aparatura electronica si eletrocasnica uzuala*); 
- mijloace de transport  individual pentru persoanele cu handicap sau dependente; 
- aparate medicale destinate recuperarii sau pentru efectuarea unui tratament medical*) 
- aparatura si instalatia destinata  incalzirii locuintei si prepararii apei calde menajere; 
- unelte de stricta necesitate  gospodariilor agricole  din mediul  rural; 
- unelte, instrumentar marunt necesare exercitarii profesiei; 
*) Aflate in stare de functionare, dar nu mai mult de o bucata din fiecare bun (aparat TV, masina de spalat, 
frigider, masina de gatit, radiocasetofon, calculator, PC sau laptop etc. 

 
3. TERENURI / CURSURI DE APA: 

 
 

TERENURI / 
CURSURI DE APA 

 
FAMILII CU 1 – 3 PERSOANE 

 
FAMILII CU PESTE TREI PERSOANE 

1. terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se afla locuinta de domiciliu, dar nu mai mult de 500 mp in zona 
urbana si 1000 mp in zona rurala 
2. terenuri 
extravilane in zona 
colinara, de ses si 
de munte cu 
potential productiv 
(exploatabile) 

0,50 ha / familie 0,75 ha / familie 

 
CATEGORII DE ANIMALE / PASARI: 

1. o bovina; 
2. 2 porcine; 
3. 4 ovine / caprine; 
4. o cabalina; 
5. 10 capete de iepuri de casa; 
6. 15 capete de pasari; 
7. 5 familii de albine. 

 
NOTA: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri / cursuri de apa, categorii de animale/ pasari si alte bunuri 
cuprinse  in aceasta lista pot fi detinute cumulativ de o familie / o persoana singura. 



ALTE BUNURI: 
a) decoratii , medalii, cupe, insigne, etc primite in nume personal cu titlu onorific. 
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ANEXA NR. 3  LA H.C. L. 26 / 27.11.2012  
 
 

LISTA 
BUNURILOR   CARE   NU  SUNT  CONSIDERATE     DE STRICTA NECESITATE   PENTRU NEVOILE 

FAMILIALE* 
 
 

NOTA: 
 
 Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin  unul dintre bunurile cuprinse in aceasta 
lista nu beneficiaza de ajutor social. 
 
 
Bunuri imobile: 

1. cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu , asa cum este definita la art. 7 din normele 
metodologice   si a anexelor gospodaresti, conform Anexei nr. 4 la normele metodologice , sau alte 
imobile aflate in una dintre urmatoarele forma de detinere: proprietate, inchiriere, concesiune, comodat; 

 
Bunuri mobile: 

1. aparatura electronica*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare; 
2. obiecte de valoare : tablouri si obiecte de arta, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi  din metale 

pretioase, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, in stare vandabila; 
3. mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane de 

orice fel cu sau fara remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, 
motociclete, motorete si scutere si altele asemenea; 

4. utilaje agricole*): tractor, combina autopropulsata; 
5. utilaje de prelucrare agricola*): presa de ulei, moara de cereale; 
6. utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hadraulic, mecanic sau 

electric; 
7. depozite bancare cu valoare  de peste 3000 lei. 
*) Aflate  in stare de functionare. 
 

Terenuri / Cursuri de apa 
 Terenuri / Cursuri de apa Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 3 

persoane 
1 Terenuri intravilane , inclusiv cel pe care se afla locuinta de domiciliu, dar nu mai 

mult de 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala; 
2 Terenuri extravilane in 

zona colinara, de ses si de 
munte cu potential 

productive (exploatabile) 

1,5 ha / familie 2 ha / familie 

 
Categorii de animale / pasari 

1 Peste 3 bovine 
2 Peste 5 porcine 
3 Peste 20 ovine 



4 Peste 2 cabaline 
5 Peste 50 capete de iepuri de casa 
6 Peste 100 capete de pasari 
7 Peste  15   familii de albine 
8 Crescatorii a caror productie se comercializeaza 

 
 

NOTA: 
FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE AU IN PROPRIETATE CEL PUTIN UNUL DIN BUNURILE CUPRINSE IN 
ACEASTA LISTA NU BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea listelor bunurilor considerate de strica necesitate 
pentru nevoile familiale si a listelor bunurilor care nu sunt considerate de strica necesitate 
pentru nevoile familiale precum si aprobarea  limitelor veniturilor potentiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri  prevazute  in lista 
bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei persoane singure / familii , 

limite necesare determinarii venitului net lunar pentru beneficiarii de venit minim garantat pe 
anul 2013  

 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul Constanta 
propune prin acest proiect  aprobarea listelor bunurilor considerate de strica necesitate 
pentru nevoile familiale si a listelor bunurilor care nu sunt considerate de strica necesitate 
pentru nevoile familiale precum si aprobarea  limitelor veniturilor potentiale provenite din 
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in lista bunurilor 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei persoane singure / familii , limite 
necesare determinarii venitului net lunar pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 
2013. 
 Avand in vedere: 
- Referatul nr. 4589 / 21.11.2012   intocmit de catre doamna Sarghi Cornelia, referent cu 
atributii de asistenta sociala in cadrul Primariei Adamclisi prin care se propune  aprobarea 
listelor bunurilor considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale si a listelor 
bunurilor care nu sunt considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale precum si 
aprobarea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc 
cantitativ categoriile de bunuri  prevazute in lista bunurilor considerate de stricta necesitate 
pentru nevoile unei persoane singure / familii , limite necesare determinarii venitului net 
lunar pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013; 
- Prevederile art. 8  din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, 
modificata si completata de Legea nr. 276 / 2010; 
- Prevederile  art. 18 si art. 22 din  H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , a prevederilor art.6 alin.2 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocatia  de sustinere a familiei si a  HG nr.38/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind 
alocatia pentru sustinerea familiei, Legea asistentei sociale nr. 229/2011 ; 
- Prevederile Legii  nr. 52 / 2003 privind trasparenta decizionala  cu privire la aprobarea 
actelor cu caracter normativ; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



 -  Sustin ca fiind importanta si necesara  analizarea  si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind APROBAREA LISTELOR BUNURILOR 
CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE SI A LISTELOR 
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE 
FAMILIALE PRECUM SI APROBAREA LIMITELOR VENITURILOR POTENTIALE PROVENITE DIN 
VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC  CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI PREVAZUTE 
IN LISTA BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI 
PERSOANE SINGURE / FAMILII, LIMITE NECESARE DETERMINARII VENITULUI NET LUNAR 
PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT PE ANUL 2013; 
- In  conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6),lit. a),  pct. 2, at. 44 , alin. 
(1),  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata  
cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv APROBAREA 
LISTELOR BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE SI 
A LISTELOR BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU 
NEVOILE FAMILIALE PRECUM SI APROBAREA LIMITELOR VENITURILOR POTENTIALE 
PROVENITE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC  CANTITATIV CATEGORIILE DE 
BUNURI PREVAZUTE IN LISTA BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU 
NEVOILE UNEI PERSOANE SINGURE / FAMILII, LIMITE NECESARE DETERMINARII VENITULUI 
NET LUNAR PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT PE ANUL 2013; 
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