ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse
în anexa nr. 6 la HG 50/2011 în
vederea aplicării Legii nr. 416 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, raportul contabilei consiliului
local si expunerea de motive a primarului comunei ,
Având în vedere dispoziţiile art. Legii nr. 416 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare
privind venitul minim garantat ,
Văzând dispoziţiile HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
În temeiul art. 36 alin. (9) şi 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea 215 / 2001,
republicată privind administraţia publică locală ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) - Veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în
Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 50 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat se stabilesc conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) - Veniturile stabilite conform anexei nr. 1 vor fi utilizate şi în situaţia stabilirii
alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2011, precum şi în situaţia acordării
ajutorului de încălzire conf. OUG 71/2011.
Art.2. Se aproba criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale ce pot fi obţinute
necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, conform anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, ce se va executa cu
beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 – privind venitul minim garantat, conform anexei nr. 3, la prezenta
hotărâre.
Art.4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3, la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

Art.5. - Începând cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice
dispoziţii contrare.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2015 şi se comunică potrivit art. 48,
alin. (2), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 / 2001 – privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se transmite la :
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin ;
- Primarului comunei Maureni ;
- Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate ;
Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

România
Jud.Caraş-Severin
Comuna Măureni
Consiliul local

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr.

CRITERII
PRIVIND LIMITELE VENITURILOR POTENŢIALE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE
DEPĂŞESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 6 DIN HG 50/ 2011

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VENITUL
POTENŢIAL
lei / buc / an

Maşină de gătit
550
Frigider
1000
Combină frigorifică
1500
Congelator
800
Maşină de spălat automată
1200
Maşină de spălat neautomată
600
Aspirator de praf
350
Televizor color
850
Video ( DVD )
800
Calculator personal
3311
Drujbă
1000
Circular
500
Maşină de cusut
200
(*)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 stabilite la jumătatea valorilor din tabel

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

BUNURI MOBILE

VENITURI POTENŢIALE DIN VÂNZAREA TERENURILOR ŞI
VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE
Teren arabil
Teren intravilan
Teren forestier
Păşune
Fâneţe
Vii nobile
Culturi agricole : - UM – venit net / ha / an
* grâu
* porumb
* orz
* floarea soarelui
* tutun
* ovăz
* fasole
* cartofi
* sfeclă

VENITUL
POTENŢIAL
Lei / ha / an
2500
5000
5000
2000
2000
20000
x
150
120
160
110
1000
160
145
3500
300

* struguri
* soia
Livezi
Legume

8
9

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

700
150
700
1000

CATEGORII DE ANIMALE

Bovine : vaci, boi, viţei până la 6 luni, tăuraşi
Porcine : porci la îngrăşat, scroafe cu purcei
Porcine : purcei
Ovine : oi, miei
Caprine : capre, tineret caprin
Cabaline : cai, măgari, catâri
Păsări : raţe, găini, gâşte, curci, bibilici
Familii de albine
Iepuri de casă

VENITUL
POTENŢIAL
Lei / buc / an
3500
600
50
150
150
2500
25
150
25

Notă : Veniturile 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 din HG 1010/2006.

Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

România
Jud.Caraş-Severin
Comuna Măureni
Consiliul local

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr.

CRITERII
proprii de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinării venitului net lunar al
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2015
1. Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor care se pot obţine de către familiile
sau persoanele singure solicitante ajutor social din valorificarea bunurilor care depăşesc
cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în
Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singură care practică cerşetoria,
prostituţia, comerţul ilicit în pieţe, târguri, oboare, munca la negru sau alte activităţii din
care realizează venituri nedeclarate.
3. La stabilirea cuantumului ajutorului social se vor lua în calcul veniturile lunare obţinute
din prestarea unor munci ocazionale - menaj, munci agricole, munci necalificate, venituri
care vor fi evaluate la suma de 30 lei/ persoană, dar nu mai mult de 100 lei / familie.
4. În situaţia în care se stabileşte, pe baza a cel puţin două declaraţii sau prin constatarea
directă a persoanelor desemnate să efectueze ancheta socială, că sumele acordate ca drept
de ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte scopuri (consum de
băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc, deplasarea cu TAXI), cererile pentru
acordarea ajutorului social vor fi respinse, sau după caz va înceta dreptul de a beneficia
de ajutor social.
5. Familiile sau persoana singură necăsătorită, văduvă sau divorţată care au copii în
întreţinere şi încalcă prevederile legii învăţământului conform cărora părintele sau
tutorele legal sau orice persoană care exercită drepturile şi obligaţiile ce revin părinţiilor
cu privire la persoana copilului, este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenţei
şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu; nerespectarea legislaţiei atrage respingerea
cererii sau încetarea dreptului la ajutor social.
6. Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singură care a făcut declaraţii
false cu ocazia completării dosarului la depunerea cererii dovedite ca atare prin ancheta
socială.
7. Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singură care nu cooperează cu
persoanele delegate să efectueze ancheta socială în vederea acordării sau neacordării
ajutorului social.
8. Beneficiarii de ajutor social care, în mod nejustificat nu îşi efectuează în totalitate orele
de muncă în folosul comunităţii conform fişei de calcul, 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 acordare a ajutorului social după 3 luni de la data încetării, iar în caz de
recidivă dreptul de ajutor social încetează definitiv.

9. Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea
totală sau parţială a capacităţii de muncă prevăzute în H.G. nr.1010 / 2006, prezentate de
beneficiarii de ajutor social în vederea scutirii de la efectuarea orelor de muncă în folosul
comunităţii vor consta în: certificat medical emis de medicul specialist sau certificat
medical emis de Comisia de expertiză Caraş-Severin.
10. Adeverinţele medicale şi cele eliberate de Agenţia Locală de Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş-Severin 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.
11. Ajutorul social pentru dosarele aflate în plată încetează dacă, la reevaluarea semestrială se
constată prin ancheta socială că titularii cu domiciliul stabil în altă localitate decât în
comuna Maureni nu şi-au stabilit reşedinţa la adresa la care locuiesc în fapt.
12. Persoanelor singure sau familiilor ai căror titulari nu încasează ajutorul social 2 luni
consecutiv, le va înceta dreptul începând cu luna următoare nerespectării acestei condiţii.
13. Nu pot beneficia de ajutor social familiile care deţin locuinţe proprietate personală cu mai
mult de 2 camere şi dependinţe, care dispun de toate dotările şi utilităţile şi au în
proprietate bunuri de lux( autoturisme de orice tip, autovehicule de transport marfă,
tractoare şi alte maşini agricole), chiar dacă nu sunt înregistrate pe numele acestora, dar
uzează de acestea ca şi de un bun proprietate personală, situaţie rezultată din ancheta
socială şi informaţiile primite de la vecini.
14. Familiile care au beneficiat în cursul anului de prevederile ordonanţelor de restructurare
şi reducere de personal care au primit salarii recompensatorii, nu pot beneficia de ajutor
social pe o perioadă de un an de la data disponibilizării.
15. Familiile care au în componenţă cel puţin un membru care se află în afara graniţelor ţării
nu vor beneficia de ajutor social pe perioada cât acesta este plecat din ţară şi din ancheta
socială efectuată la domiciliu se constată că realizează venituri .
16. Nu pot beneficia de ajutor social familiile care au cel puţin un membru ce deţine / este
asociat AF, PF sau S.C. ori este depistat că vinde în pieţele agro-alimentare.
17. În situaţia în care se stabileşte pe baza a cel puţin 2 declaraţii sau prin constatarea directă
a angajatului cu atribuţii de efectuare a anchetei sociale, că sumele acordate ca drept de
ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte scopuri ( consum de
băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc) sau dacă solicitanţii practică cerşetoria,
cererile pentru acordarea ajutorului social vor fi respinse sau, după caz, va înceta dreptul
de a beneficia de ajutor social.

Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

