
          

 

 

    H O T Ǎ R Â R E 

stabilirea limitelor minime ale veniturilor poten ţiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce dep ăşesc cantitativ categoriile de 

bunuri considerate de strict ă necesitate pentru nevoile unei familii 

 

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.02.2011: 

Având în vedere: 

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

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 50/19.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

Examinând: 

-referatul de aprobare  nr. 263/31.01.2011 al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  nr.264/31.01.2011 al asistentului social din cadrul aparatului primarului comunei 
Ciulniţa, 

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1  Se stabilesc limitele minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor 
ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  La data adoptării prezentei hotărâri încetează prevederile Hotărârii Consiliului local 
Ciulniţa nr. 26/2009. 

Art.3 Primarul comunei Ciulniţa şi Compartimentul Asistenţă Socialăşi Sănătate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA 

COMUNA CIULNIŢA 



Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei. 

   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                 ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

   NR. 12 

   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

   ASTĂZI 11.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL CIULNIŢA nr.12/11.02.2011 

 

Limitele  minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

 

I. 

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

1. Masină de gatit ( aragaz cu patru ochiuri) 460 

2. Frigider 560 

3. Combină frigorifică 899 

4. Congelator 595 

5. Masină de spălat automată 849 

6. Televizor color 279 

7. Video ( DVD player) 240 

8. Calculator personal 400 

 

II. 

 

Nr. crt. Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie 
folosite mai mult de 24 de luni 

Lei/buc. 

1. Masină de gatit ( aragaz cu patru ochiuri) 230 

2. Frigider 280 

3. Combină frigorifică 449,5 

4. Congelator 297,5 

5. Masină de spălat automată 424,5 

6. Televizor color 139,5 

7. Video ( DVD player) 120 

8. Calculator personal 200 

 

III. 

 



Nr. crt. Venituri potenţiale provenite din vânzarea terenurilor  şi din 
valorificarea culturilor agricole 

Lei/ha 

1. Terenuri arabile 600* 

2. Teren intravilan  2.000* 

3. Teren intravilan municipiul Bucuresti 2.300.000* 

4. Teren forestier 2.500* 

5. Pasuni 500* 

6. Fanete 500* 

7. Vii nobile 15.000* 

8. Culturi agricole:- UM- venit net/ha/an 

� grau 
� porumb 
� fasole 
� orz 
� floarea soarelui 
� cartofi 
� pepeni 
� sfecla 
� Vie - struguri de masa 

struguri de vin 

� Tutun 
� Soia 

 

 

    
90** 

90** 

90** 

95** 

92,4** 

700** 

400** 

150** 

400** 

200** 

90** 

90** 

9. 

10. 

Livezi 

Legume 

500** 

500** 

 

* preţul de vânzare în lei a unui hectar 

** venitul net în lei/ ha 

 

IV. 

 



Nr. crt. Venituri potentiale provenite din vanzarea terenurilor  si din 
valorificare 

CATEGORII  DE ANIMALE 

Lei/cap 

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* 

 

 

* preţul de vanzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                      GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                             ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


