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CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

HOT Ă R Â REA Nr. 122

Privitoare la: "Stabilirea veniturilor medii lunare care se iau în
considerare pentru acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015"

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară
astăzi 27.11.2014, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de
15 din câţi este constituit,

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de dl. Schell
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement, precum şi raportul de specialitate nr. 8062 din 20.XI.20 14
întocmit de compartimentele Autoritate Tutelară, Asistenţă socială şi
Asistenţă medicală, Agricultură şi Registru Agricol şi Pinanciar-
Contabilitate prin care se propune stabilirea veniturilor medii lunare care
se iau în considerare pentru acordarea ajutorului social conform Legii
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru anul
2015,

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, modificată şi completată precum şi ale art.
18 lit. c) din Anexa la HG nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, Anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate



prin HG Of. 50/2011, art. 7 din Legea Of. 52/2003, privind transparenta
decizională în administraţia publică,

În temeiul art. 36 alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 13 voturi "pentru"

Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.l: Se aprobă limitele veniturilor medii ce s-ar putea obtine din
vanzarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile
sau imobile, precum si limitele veniturilor medii lunare ce s-ar putea
obtine din utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor
bunuri mobile ori imobile, in vederea aplicarii in anul 2015 a Legii nr. (
416/2001, privind venitul minim garantat, asa cum rezulta din Anexa care
face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 :Primarul oraşului Brezoi şi compartimentele Autoritate
Tutelară, Asistenţă socială şi Asistenţă medicală, Agricultură şi Registru
Agricol şi Financiar-Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Art.3 :Prezenta hotărâre se va comunica astfel:
- Institutiei Prefectului;
- Primarului orasului Brezoi;
-Compartimentelor Autoritate Tutelară, Asistenţă socială ŞI

Asistenţă medicală, Registru Agricol si Financiar-Contabilitate;
-Compartimentului Relaţii publice în vederea aducerii la

cunoştinţă publică prin afişare.

Brezoi, Ia 27 noiembrie, 2014

Presedinte de sedinta
Contrasemneza pentru legalitate,

Secretar
Sand ~colae

/J



Anexa la HCL nrJ~~:i.?;~:;>.<'I.~.~

CRITERII
privind limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor
ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate

pentru nevoile unei familii

Nr. Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie
Limite minime/buc.crt.

LEI1 Masina de gatit
820*2 Frigider

1568*3 Combina frigorifica
2000*4 Congelator
920*5 Masina de spalat automata

1650*6 Televizor color
2000*7 Video(DVD player)
1650*8 Calculator personal
3577*

*Pentru bunurile mobile mentionate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, limitele
minime si maxime vor fi stabilite la jumatatea valorilor din table.

Nr. Venituri potentiale provenite din vanzarea
Limitecrt.

terenurilor si din valorificarea culturilor agricole
-lei-I Terenuri arabile

28.000*2 Teren intravilan
220.000*3 Teren intravilan municipiul Bucuresti

2.300.000*4 Teren forestier
10.000*5 Pasuni
27.000*6 Fanete
27.000*7 Vii nobile
50.000*8 Culturi agricole: -UM - venit net/ha/an

Grau
169**Porumb
126**Fasole

145,6**Orz
203,6**Floarea soarelui

110**Cartofi
5000**Pepeni
4000**Sfecla
334**Vie - struguri de masa
800**- struguri de vin
400**Tutun

" ; 1200**Soia . , _.,'1

160**9 Livezi
700**10 Legume

1500**



* pretul de vanzare in Iei a unui hectar
** venitul in leilha

Nr.
Categorii de animale

Limite minime/buc.crt.

LEI] Bovine

4000*2 Porcine

1000*3 Ovine/caprine
200*4 Cabaline

3000*5 Pasari

30*6 Familii de albine
200*7 Iepuri de casa
50*

* pretul de vanzare in lei pe cap de animal sau, dupa caz, a unei familii de albine

Sef serviciu,
Berbece Rodica ~~+POPCSV: ntin Inginer agricol,
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