
JUDEłUL NEAMł 
COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

  H O T A R Ă R E 
 

Privind stabilirea, pentru anul 2011, a criteriilor proprii  de evaluare a 
veniturilor potenŃiale  şi limitele veniturilor potenŃiale provenite din 
valorificarea bunurilor, necesare determinării venitului net lunar al 

beneficiarilor de ajutor social 
 
 

 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
 Având în vedere prevederile: 
 

- art. 8 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.18 alin(1) lit.d şi ale art.22 din Hotărârea nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

Luând în considerare expunerea de motive a primarului şi raportul 
Compartimentului de asistenŃă socială; 

łinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Borleşti; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin(6) litera „a” punct 2 şi ale art.45 
alin(1) din Legea administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 – Pentru anul 2011 nu se aprobă alte criterii  proprii de 

evaluare a veniturilor potenŃiale necesare determinării venitului net lunar al 
beneficiarilor de ajutor social. 

 
 Art. 2 – Se aprobă, pentru anul 2011, limitele  veniturilor potenŃiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii  prevăzute 
în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotarare. 



 
Art. 3 – Începând cu data emiterii prezentei încetează aplicabilitatea 

Hotărârii Consiliului local nr.8/21.09.1995. 
 
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

desemnează Compartimentul de AsistenŃă Socială. 
 
 

PRRŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Olteanu Constantin 

 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                               Secretar Staicu Cristina 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 9/24.02.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Anexa 1 la HCL nr. 9 /24.02.2011 

 
Limitele  veniturilor potenŃiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile unei familii 

 
Nr. 
crt 

Bunuri mobile necesare într-o 
gospodărie*) 

Limita propusă/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 plazer) 240 
8. Calculator personal 1.400 

 
*) Bunurile mobile menŃionate mai sus trebuie să fie în stare de funcŃionare, 
iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limita va fi stabilită la 
jumătatea valorii din tabel. 
 
Nr. 
crt. 

Veniturile potenŃiale provenite din 
vânzarea terenurilor şi din valorificarea 
culturilor agricole 

Limita propusă/ha 
- lei -  

1. Terenuri arabile 600*) 
2. Teren intravilan 2.000*) 
3. Teren forestier 2.500*) 
4. păşuni 500*) 
5. fâneŃe 500*) 
6. Vii nobile 15.000*) 
7. Culturi agricole: - UM – venit net/ha/an 

- grâu 
- porumb 
- fasole 
- orz 
- floarea-soarelui 
- cartofi 
- pepeni 

 
90**) 
90**) 
90**) 
95**) 
92,4**) 
700**) 
400**) 



- sfeclă 
- vie-struguri de masă 
- vie – struguri de vin 
- tutun 
- soia 

150**) 
400**) 
200**) 
90**) 
90**) 
 
 

8. livezi 500**) 
 

9 legume 500**) 
 

   
 
*) preŃul de vânzare în lei al unui hectar 
**) venitul net în lei/ha 
 
Nr. 
crt. 

Categorii de animale Limita propusă/buc 
- lei - 

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


