ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor agricole din
creşterea şi valorificarea animalelor şi a unor bunuri în proprietate care nu
sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei pentru anul 2007.
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţă ordinară din data
de 30 ianuarie 2007 în prezenţa a 13 consilieri,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.5235 din
04.12.2006;
- raportul nr.5205 din 04.12.2006 întocmit de doamna Liuţa Pogăcean –
referent de specialitate responsabil cu probleme de asistenţă socială din
cadrul Primăriei comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Şintereag
nr.1 pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat sub nr.398 din 25.01.2007;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Şintereag
nr.2 pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie
socială,apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, sport,
turism, agricultură şi silvicultură, înregistrat sub nr.399 din 25.01.2007;
- avizul secretarului comunei Şintereag nr.5232 din 04.12.2006 privind
stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor agricole din
creşterea şi valorificarea animalelor şi a unor bunuri în proprietate care
nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei pentru anul
2007.
- prevederile art.8 alin.(2), alin. (4) şi alin. (6) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.22 din Hotărârea Guvernului României nr.1010/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei du Urgenţă a Guvernului României nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.33 din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de
asistenţă socială;
- prevederile art.16 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi
alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.116/2002 privind
prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale;
- prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României
nr.1488/2004, privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de
protecţie socială „Bani de liceu”;
- prevederile art.257 alin.(2), lit. „c” şi alin.(4) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art.10, art.38 alin.(2), lit.”d”,alin.(6), lit.”a”punctul 2
şi art.46 alin.(1)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă limitele minime şi maxime ale veniturilor ce se obţin din
creşterea şi valorificarea animalelor precum şi a terenurilor agricole la principalele
culturi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă condiţiile în care nu se acordă ajutor social ,prevăzute în
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Pentru stabilirea ajutorului social veniturile obţinute din agricultură,
din creşterea şi valorificarea animalelor, din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile

familiei vor fi calculate potrivit veniturilor minime din anexa nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) La determinarea veniturilor familiei sau persoanei singure, în
vederea acordării ajutorului social, se iau în calcul şi veniturile realizate din munci
ocazionale de persoanele apte de muncă astfel: 50 lei RON / persoană/ lună pentru
bărbaţi şi 50 lei RON/persoană /lună pentru femei. (excepţie de la acest punct fac
următoarele familii:Bechiş Ana, domiciliată în localitatea Blăjenii de Sus, nr. 98;Rus
Macedon, domiciliat în localitatea Caila, nr. 10 şi Morari Corina, domiciliată în
localitatea Şieu Sfîntu, nr. 50, pentru motivul că persoanele apte de muncă din aceste
familii prestează zilnic servicii la şcolile şi grădiniţele din localităţile Blăjenii de Sus,
Caila şi Şieu Sfântu. Instituţiile menţionate nu au angajat personal pentru întreţinerea
şi curăţenia acestora).
(3) Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale şi lemne, veniturile realizate din agricultură, creşterea şi valorificarea
animalelor vor fi calculate potrivit veniturilor minime din anexa nr.1 tabel B şi C care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Pentru stabilirea alocaţiei complementare şi alocaţiei de susţinere pentru
familiile monoparentale, veniturile obţinute din agricultură, din creşterea şi
valorificarea animalelor vor fi calculate potrivit veniturilor minime din anexa nr. 1
tabel B şi C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Persoanele care au cel puţin vârsta de 18 ani şi doresc să încheie
contract de asigurare pentru şomaj, cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,
venitul lunar realizat din agricultură se va calcula potrivit veniturilor minime din
anexa nr. 1 tabel B şi C, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Persoanele care doresc să încheie contract de asigurări sociale de
sănătate cu Direcţia de Sănătate Publică , venitul lunar realizat din agricultură se va
calcula potrivit veniturilor minime din anexa nr. 1 tabel B şi C, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Pentru sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de
protecţie socială”Bani de liceu”, venitul lunar realizat din agricultură se va calcula
potrivit veniturilor minime din anexa nr.1 tabel B şi C, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2007.
Art.9. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Şintereag , domnul Ioan Bob .
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag –
doamna Irimieş Adriana – Gabriela cu:
- Ioan Bob – primar;

- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa Năsăud;
- Pogăcean Marcela Liuţa - referent de specialitate în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢIGĂOAN VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA – GABRIELA
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenţi

