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HOTĂRÂRE  
privind reactualizarea criteriilor de evaluare a veniturilor realizate de cetăţeni  

în vederea acordării ajutorului social  

 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa ; 

Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.101 din 1.07.2010; 

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

completările ulterioare; 

-prevederile  art.22 din Hotărârea Guvernului nr. 1010/2006 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

-prevederile art. 36 alin.6 pt. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, modificată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1:-Se stabilesc veniturile potenţiale care pot fi obţinute din valorificarea bunurilor ce 

depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, 

astfel: 

A.BUNURI MOBILE : 

 -maşina de gătit (aragaz cu patru ochiuri )- 575 lei/buc.; 

-frigider-1098 lei/buc.; 

- combina frigorifică- 1400 lei/buc.; 

-congelator -644 lei/buc.; 

-maşină de spălat automată -1155 lei/buc.; 

-maşină de spălat neautomată -709 lei/buc.; 

-aspirator de praf-385 lei/buc.; 

-televizor color-1400 lei/buc.; 

-video(DVD player) -1155 lei/buc.; 

-radio casetofon dublu casete -489 lei/buc.; 

-telefon mobil -778 lei/buc.; 

-calculator personal-2504 lei/buc.; 

-drujba-1050 lei/buc. 



B VENITURI POTENŢIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR ŞI 

DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE: 

a.-terenuri arabile 7.000 lei/ha; 

-terenuri intravilane 17.600 lei/ha; 

-vii nobile- 10.000 lei/ha; 

b.culturi agricole - venit net/ha/an : 

-grâu-118 lei/ha; 

-porumb-88 lei/ha; 

-fasole-102 lei/ha; 

-orz-143 lei/ha; 

-floarea soarelui-77 lei/ha; 

-cartofi -3500 lei/ha; 

-pepeni -2800 lei/ha; 

-sfeclă-234 lei/ha; 

-viţă de vie -struguri de masă-560 lei/ha; 

                    -struguri de vin -280 lei/ha; 

-tutun-840 lei/ha; 

-soia-112 lei/ha; 

c.livezi-490 lei/ha; 

d.legume 1050 lei/ha. 

C.VENITURI POTENŢIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA ANIMALELOR: 

-bovine: vaci, bivoliţe-(în lactaţie);boi, bivoli, tăuraşi, viţei până la 6 luni-2800 lei/cap; 

-porcine: porci la îngrăşat, scroafe cu purcei -700 lei/cap; 

-ovine: oi, miei-140 lei/cap 

-caprine: tineret caprin-140 lei/cap; 

-cabaline: cai, măgari, catâri- 2100 lei/cap; 

-păsări: raţe, găini, gâşte, curci, bibilici-21 lei/cap; 

-familii de albine -140 lei/familie 

-iepuri de casă -35 lei/cap. 

Art.2:-La data adoptării prezentei hotărâri încetează prevederile Hotărârii Consiliului local 

Amara nr. 44 din 4 ocotmbrie 2006. 

Art.3:-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza  

compartimentele de asistenţă socială şi contabilitate  din cadrul   primăriei. 
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