
ROMÂNIA 
JUDETUL MUREŞ         
ZAU DE CÎMPIE   
 CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARÂREA NR.10 
privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului social în baza 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare 

                                           Din data de 22.03.2011 
 
Consiliul local al comunei ZAU DE CIMPIE, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 22.03.2011 
Având in vedere: 
Raportul Compartimentul de Asistenta Sociala. Raportul comisiei de 

specialiate al Consiliului Local 
 Expunerea de motive nr.___/ ______ a Primarului comunei Zau de Cimpie 
privind necesitatea adoptării Hotărârii privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea 
ajutorului social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi pentru acordarea altor prestaţii sociale 
condiţionate de evaluarea veniturilor familiei         

În conformitate cu: 
 prevederile art.8(2), (4), (6), (7), din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.17(2), art.18, art.21-23, din Hotărârea Guvernului României 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozitilor art.36, alin.2, lit “d”, alin.6, lit “a”, art. 45, alin.1, art.49 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

ART.1- Se aprobă limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa 6 la normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 

1. limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din valorificarea 
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
stricta necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa 1,  

2. limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din vânzarea terenurilor 
agricole şi din valorificarea culturilor agricole, prevăzute în Anexa 2,  

3. limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din valorificarea 
animalelor şi din producţia animală, prevăzute în Anexa 3,   

ART.2. Veniturile prevăzute în anexele nr.2-3 din prezenta Hotărâre se iau în 
considerare şi la stabilirea dreptului la alte prestaţii sociale condiţionate de evaluarea 
veniturilor familiei;   

ART.3. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre  
ART.4. Compartimentul Asistenta Sociala va afisa intr-un loc vizibil, la sediul 

Primariei  din str.Republicii.nr.18 , Zau de Cimpie ,anexele 1-3. 



 ART.5. - Hotărârea nr. 30/31.08.2010 a Consiliului local al comunei Zau de 
Cimpie privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului social în baza Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, se abrogă; 
 ART.6. – Primarul comunei Zau de Cimpie , prin Compartimentul Asistenta 
Sociala  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 ART.7. Prezenta hotărâre se  va comunica : 

− Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Mureş; 
− Primaria comunei Zau de Cimpie 
− Institutia Prefectului - judeţul Mures 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 
                                                                          SECRETAR 
 CALUGAR OCTAVIAN                      SIMIONCA OANA ANCUŢA 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa 1 

 
 
Venituri potenţiale din valorificarea bunurilor mobile necesare într-o gospodărie 

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODĂRIE VENIT POTENŢIAL PROVENIT 
DIN VALORIFICARE (LEI) 

folosite mai mult 
de 24 luni 

folosite mai 
putin de 24 luni 

1 maşină de gătit (aragaz cu 4 ochiuri) 
 

230 460 

2.Frigider 
 

280 560 

3. combină frigorifică; 
 

450 900 

4. congelator. 
 

300 600 

5. maşină de spălat automată 
 

425 850 

8. televizor color 
 

140 280 

9 video (DVD player) 
 

120 240 

12. calculator personal 
 

700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



Anexa 2 
Venituri care pot fi obţinute din vânzarea terenurilor din valorificarea culturilor agricole 
 

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN 
VANZAREA TERENURILOR ŞI DIN 

VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE 

VENIT POTENŢIAL 
PROVENIT DIN 

VALORIFICARE (11) 
-LEI- 

 

1.terenuri arabile   
600* 

 

2.teren intravilan  
 

 
2000* 

 

3.teren forestier  2500*  
4.păşuni 500*  
5.fâneţe 500*  
6.vii nobile 15.000  
7. culturi agricole: UM – venit net/ha/ 
                  -grâu 

UM – venit net/ha/an  (lei) 
90** 

 

                  -porumb 90**  
                   -fasole 90**  
                  -orz 95**  

                  -floarea soarelui 92,4**  

                  -cartofi 700**  

                   -sfeclă 150**  

                   -vie – struguri de masă 
                          - struguri de vin 

400** 
200** 

 

                    -tutun 90**  

                    -soia 90**  

8. livezi 500**  
9. legume 500**  

*preţul de vânzare în lei a unui hectar 
** venitul net în lei/ha / an, luat în considerare la stabilirea cuantumului ajutorului 
social 
 

Anexa 3 
Venituri potenţiale provenite din valorificarea animalelor şi din producţia 

animală 
CATEGORII DE ANIMALE 
 

VENIT PROVENIT DIN 
VALORIFICARE (lei) si 
PRODUCTIE/AN 

 

1. Bovine: vaci, bivoliţe-(în lactaţie); boi, bivoli; 
 viţei până la 6 luni; tăuraşi 

1000  

2. porcine – porci la ingrasat, scroafe cu purcei 300  
3 ovine: oi 
             Miei, caprine, tineret caprin 

80  

4. cabaline: cai, măgari, catâri 400  
5 păsări: raţe, gaini, gaşte, curci, bibilici;struti, 
fazani, porumbei 

25  

6. familii de albine 100  
7. iepuri de casă 30  
   
 *preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau, după caz, a unei familii de 
albine 


