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 2012.

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţă ordinara
din data de 19.12.2011 in prezenta a 13 consilieri,

-

-

-

-

Având în vedere:
procesul – verbal nr.3795 din 07.11.2011 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/3791 din 07.11.2011 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 2012, la sediul Primăriei comunei Şintereag
din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud;
procesul – verbal nr.4277 din 09.12.2011 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/3791 din 07.11.2011 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 2012;
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/3792 din 07.11.2011;
raportul nr.I.6/3793 din 07.11.2011 al compartimentului asistenţă socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şintereag,întocmit de doamna Pogăcean Marcela - Liuţa– inspector, cu
privire la 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 2012;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/4335 din 16.12.2011;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/4336 din 16.12.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană şi relaţii
externe înregistrat cu nr.I.9/4337 din 16.12.2011;
În conformitate cu:
- prevederile art.8 alin.(2), (3) ,(4) , (6) şi (7) din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.18 şi art.22 din Hotărârea Guvernului României
nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ;
- prevederile Ordonanţei du Urgenţă a Guvernului României nr.
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, cu modificările ţi completările ulterioare;
- prevederile art.33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, 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
modificarile si completarile 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”, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.257 alin.(2), lit.”c” si alin.(4) din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d”,alin.(6) lit”a”pct.2 şi
art.45(1) şi art. 115 alin.(1) lit.”b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin. (7) din
Legea nr. 215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă
necesitate nevoilor familiei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă criteriile privind limitele minime şi maxime ale
veniturilor ce se pot realiza din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru
nevoile unei familii, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.(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. 3,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2)Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale şi lemne,veniturile realizate din agricultură, creşterea şi
valorificarea animalelor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei, vor fi calculate
potrivit veniturilor minime din anexa nr.3 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5.Pentru stabilirea alocaţiei pentru susţinerea familiei, veniturile
obţinute din agricultură, din creşterea şi valorificarea animalelor, din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri
considerate de strictă necesitate nevoilor familiei, vor fi calculate potrivit
veniturilor minime din anexa nr. 3 tabel B şi C care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. 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, veniturile obţinute din agricultură, din creşterea şi
valorificarea animalelor din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate nevoilor familiei, vor fi
calculate potrivit veniturilor minime din anexa nr. 3 tabel B şi C care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Persoanele care doresc să încheie contract de asigurări sociale
de sănătate cu Autoritatea de Sănătate Publică, veniturile obţinute din

agricultură, din creşterea şi valorificarea animalelor din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate nevoilor familiei, vor fi calculate potrivit veniturilor minime
din anexa nr. 3 tabel B şi C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Pentru sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului
naţional de protecţie socială”Bani de liceu”, veniturile obţinute din
agricultură, din creşterea şi valorificarea animalelor din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate nevoilor familiei, vor fi calculate potrivit veniturilor minime
din anexa nr. 3 tabel B şi C care face parte integrantă din prezenta hotărâre..
Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2012.
Art.10. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Local al comunei Şintereag nr. 11 din 10.02.2011.
Art.11.Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag - domnul Ioan Bob .
ART.12. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin
grija secretarului comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei
Şintereag şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud
şi pe site-ul propriu.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei
Şintereag- doamna Irimies Adriana – Gabriela cu:
- primarul comunei Şintereag - Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa - Năsăud;
- Pogacean Marcela Liuta – inspector în cadrul compartimentului
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sintereag;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bistriţa – Năsăud.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RUSU GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 19.12.2011
Nr.59
I.A.G/ I.A.G./5 ex./4 pg.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi.

ANEXA NR. 1 la Hotărârea
Consiliului local al comunei Şintereag nr.____ din __________

LISTA
bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.
Bunuri imobile
1
Locuinţa de domiciliu, conform art.7 din normele metodologice, precum şi anexele
gospodăreşti(dependinţe)

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
1
Mobilier aferent locuinţei
2
Aparatură electronica si electrocasnica uzuala*)
3
Mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente
4
Aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)
5
Aparatura si instalaţia destinata încălzirii locuinţei si preparării apei calde menajere
6
Unelte de stricta necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural
7
Unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei
*) aflate in stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucata din fiecare bun( aparat TV, maşină de spălat,
frigider, maşina de gătit, radiocasetofon, calculator PC sau laptop, etc.)
Terenuri/Cursuri de apă
Terenuri/ cursuri de apă
1
2

Familii cu 1 – 3 Familii cu peste 3
persoane
persoane
terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 500 mp.
Zona urbană şi 1.000 mp. În zona rurală
Terenuri extravilane în zona colinară , de şes şi de 0,50 ha/familie
0,75 ha/familie
munte cu potenţial productiv( exploatabile)

Categorii de animale/ păsări
1
O bovina
2
2 porcine
3
4 ovine
4
O cabalina
5
10 capete de iepuri de casă
6
15 capete de păsări
7
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

ANEXA NR. 2
La Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag nr._____ din ____

LISTA
bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile
familiei
NOTĂ:Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în
această listă nu beneficiază de ajutor social.
Bunuri imobile
1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu , aşa cum este definită la art. 7 din
normele metodologice, şi a anexelor gospodăreşti , conform anexei nr. 4 la normele metodologice,
sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere,
concesiune , comodat etc.

Bunuri mobile
1
Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare
2
Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale
preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare
vandabile
3
Mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane
de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote,
autobuze,microbuze, motociclete, motorete şi scutere şi alte asemenea
4
Utilaje agricole*).tractor, combină autopropulsată
5
Utilaje de prelucrare agricolă*):presă de ulei, moară de cereale
6
Utilaje de prelucrat lemnul*):gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic
sau electric
7
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
*) aflate in stare de funcţionare.

Terenuri/Cursuri de apă
Terenuri/ cursuri de apă
1
2

Familii cu 1 – 3 Familii cu peste 3
persoane
persoane
terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 1000
mp. în zona urbană şi 2.000 mp. în zona rurală
Terenuri extravilane în zona colinară , de şes şi de 1,5 ha/familie
2 ha/familie
munte cu potenţial productiv( exploatabile)

Categorii de animale/ păsări
1
Peste 3 bovine
2
Peste 5 porcine
3
Peste 20 ovine
4
Peste 2 cabaline
5
Peste 50 capete de iepuri de casă
6
Peste 100 capete păsări
7
Peste 15 familii de albine
8
Crescătorii a căror producţie se comercializează

ANEXA NR. 3
La Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag nr._____ din ____
CRITERII
Privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale 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.
-lei460
560
899
595
849
279
240
1.400

Limite maxime/buc.
- lei820
1.568
2.000
920
1.650
2.000
1.650
3.577

*)Bunurile mobile menţionate 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 Limite minime/ ha.
Limite maxime/ha
terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole
- lei- lei1. terenuri arabile
600*)
28.000*)
2.teren intravilan
2.000*)
220.000*)
3.teren intravilan municipiul Bucureşti
2.300.000*)
4.teren forestier
2.500*)
10.000*)
5.păşuni
500*)
27.000*)
6.fâneţe
500*)
27.000*)
7.vii nobile
15.000*)
50.000*)
8. culturi agricole:- UM- venit net/ha/an
- grâu
90**)
169**)
- porumb
90**)
126**)
- fasole
90**)
145,6**)
- orz
95**)
203,6**)
- floarea – soarelui
92,4**)
110**)
- cartofi
700**)
5.000**)
- pepeni
400**)
4.000**)
- sfeclă
150**)
334**)
- vie – struguri de masă
400**)
800**)
- struguri de vin
200**)
400**)
- tutun
90**)
1.200**)
- soia
90**)
160**)
9. livezi
500**)
700**)
10. legume
500**)
1.500**)
*) Preţul de vânzare în lei al unui hectar.
**) Venitul net în lei/ ha
Categorii de animale
Limite minime/ buc.
Limite maxime/ buc.
- lei- lei1. bovine
1.000*)
4.000*)
2. porcine
300*)
1.000*)
3. ovine/ caprine
80*)
200*)
4. cabaline
400*)
3.000*)
5.păsări
25*)
30*)
6. familii de albine
100*)
200*)
7.iepuri de casă
30*)
50*)
*) Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine.
Notă: 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 HGR nr. 50/2011, respectiv
bunurile cuprinse în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

