
              R O M Â N I A
   JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
            BUDACU DE JOS

H O T   Ă   R Â R E  
Privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului social în baza Legii nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completările ulterioare

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a  13 
consilieri locali,

Având în vedere:
-expunerea  de motive  a  Primarului  comunei  Budacu de Jos,  înregistrată  sub nr.3  din 

5.01.2009;
-raportul  întocmit  de  inspector  cu  atribuţii  de  asistenţa  socială  si  autoritate  tutelară, 

înregistrat sub nr. 5 din 5.01.2009;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 322 din 22.01.2009;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 323 din 22.01.2009;
-raportul  Comisiei  învăţământ-sănătate-cultură-sport,  înregistrat  sub  nr.  324  din 

22.01.2009;
-avizul  favorabil  al  secretarului  comunei  Budacu  de  Jos,  înregistrat  sub  nr.  334  din 

22.01.2009;
În conformitate cu:
-prevederile art.8 alin.(2), (4) ,  (6) si art.  28 alin.(2),(3) si (5) din Legea nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile  art.20,  art.21,  art.22,art.57-60  din  HGR  nr.1010/2006,  pentru  aprobarea 

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.416/2001  privind  venitul  minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.2, art.17-19, din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială;

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 6 al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică 
In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6), lit.”a” art. 45 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-(1)-  Bunurile  considerate  de  strictă  necesitate  pentru  nevoile  unei  familii  în 
vederea stabilirii drepturilor prevazute de Lega nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare sunt exemplificate în Anexa 1 la prezenta Hotarare din 
care face parte integranta.
                  (2)-Bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale în 
vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat,cu 
modificarile si completarile ulterioare sunt exemplificate in Anexa 2 la prezenta hotărâre din care 
face parte integranta.   

Art.2.-Se aproba limitele  minime ale  veniturilor  care  pot  fi  obţinute  din valorificarea 
bunurilor ce depaşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necessitate  pentru 
nevoile  familiale,  prevazute  în  anexa  nr.6  la  normele  metodologice  de  aplicare  a   Legii 



nr.416/2001,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  modificată  si  completată  prin  Lege 
nr.115/2006, dupa cum urmează :

 -1) Veniturile care pot fi obţinute  din valorificarea bunurilor mobile din categoria celor 
necesare într-o gospodarie, prevazute în Anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

-2) Veniturile care pot fi obţinute din vânzarea terenurilor agricole si din valorificarea 
culturilor agricole, prevazute în Anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

-3) Veniturile care pot fi obţinute din valorificarea animalelor, prevazute în Anexa 5, care 
face parte integranta din prezenta hotarare.

-4) Preţurile stabilite în anexa 3, anexa 4 si anexa 5, la prezenta hotărâre, se folosesc la 
evaluarea bunurilor calculate ca diferenţa între bunurile cuprinse în anexa 2 si bunurile cuprinse 
în anexa 1, la prezenta hotărâre.

Art.3.-Se aprobă lista bunurilor mobile prevazute în anexa 6 la normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotararea guvernului Romaniei nr.1010/2006, si se 
aproba veniturile ce pot fi obtinute din valorificarea acestor bunuri, conform Anexei 3.

Art.4.-Se stabilesc următoarele venituri medii lunare ce se pot realiza de persoanele apte 
de muncă, astfel: 

a).în sezonul rece (noiembrie-martie): 30 lei / lună – femei (cu excepţia celor care au în 
îngrijire copii cu vârsta de până la 2 ani) şi 50 lei / lună – bărbaţi;

b).în sezonul cald (aprilie-octombrie): 60 lei / lună – femei (cu excepţia celor care au în 
îngrijire copii cu vârsta de până la 2 ani) şi 80 lei / lună – bărbaţi;

Art.5.-Se stabilesc  situaţiile  în  care  se  pot  acorda  ajutoare  de  urgenţa  persoanelor  şi 
familiilor  cu domiciliul  pe raza  comunei  Budacu de Jos,  conform Anexei  6,  care  face  parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Art.6.-1)  Ajutoarele  de  urgenţă  se  vor  acorda  prin  Dispozitie  a  Primarului  comunei 
Budacu de Jos, la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, numai 
dupa efectuarea anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate si numai în situaţii 
temeinic justificate.

2)Ajutoarele de urgenţa se acorda în bani sau în natura.
Art.7.-Veniturile prevazute în anexele 3-4-5 din prezenta hotarare se iau in considerare şi 

la  stabilirea  dreptului  la  alocatia  familială  complementară  si  la  alocatia  de  susţinere  pentru 
familia  monoparentală,  precum  şi  alte  prestaţii  sociale,  pentru  familiile  ce  locuiesc  pe  raza 
comunei Budacu de Jos.

Art.8.-Primarul  comunei  Budacu  de  Jos  prin  aparatul  de  specialitate  va  duce  la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.9.-Prezenta  hotarare  a  fost  adoptata  de  Consiliul  local  Budacu  de  Jos  în  şedinţă 
ordinară, cu 13 voturi „pentru”,  __0 “împotrivă” şi __0 „abţineri” din 13 consilieri prezenţi.

Art.10.-Prezenta  hotarare  se  va  adduce  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  şi  se  va 
comunica, prin grija secretarului comunei, cu:

-Instituţia Prefectului – Judeţul Bistrita Nasaud;
-A.J.O.F.M. – B.N.;
-Primarul comunei Budacu de Jos;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,
       COMAN VASILE    SECRETAR,

            VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

Nr. 3
Din 24 ianuarie 2009  



Anexa nr.1
La Hotărârea nr.3/ 24.01.2009 
a Consiliului Local Budacu de Jos

LISTA
BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ

NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII

BUNURI IMOBILE:

-locuinţa  de  domiciliu,  conform  art.7  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1010/2006;

-anexele  gospodareşti(grajduri,  coteţe,  magazii,  fânare,  rezervor  pentru  apă-consum 
menajer, pompă hidrofor si altele asemenea);

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODĂRIE:

1.o maşina de gatit*;
2.un frigider şi/sau un congelator sau o combină frigorifică*;
3.o maşină de spălat, automată sau neautomată*;
4.un aspirator de praf*;
5.un televizor (color sau alb-negru)*;
6.un radio(casetofon)*;
7.un telefon fix sau un telefon mobil*;
8.aparatura si instalatia destinată încalzirii locuinţei si prepararii apei calde menajere;
9.un calculator personal;
10.un mobilier aferent locuinţei*;
11.mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente*;
12.o bicicletă;
13.o barcă fară motor;
14.aparate medicale destinate recuperarii sau pentru efectuarea unui tratament medical*;
15.masină de cusut;
16.aparatură electrocasnică: mixer, râşnita de cafea si altele asemenea*;
17.unelte  de  strictă  necesitate  gospodariilor  agricole  din  mediul  rural:  lopată,  sapă, 

zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit si de combatere boli si dăunatori, carută, alte 
utilaje agricole manevrate manual sau cu tracţiune animală;
   18.unelte, instrumentar marunt necesar exercitarii profesiei.
------------

*aflate în stare de funcţionare;



TERENURI/CURSURI DE APA:

TERENURI CURSURI DE APA FAMILII  CU  1-3 
PERSOANE 

FAMILII  CU  PESTE  3 
PERSOANE 

1.Terenul pe care se afla locuinţa  de domiciliu
2.Terenul de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan)dar nu mai mult de 1 000 mp
3.Terenuri  în  zona  colinară  şi 
de şes 
-arabil şi fâneaţă 0,50 ha 1,0 ha
- forestier 0,25 ha 0,30 ha
- vii ,livezi,gradini de legume si 
flori 

0,15 ha 0,25 ha 

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI

1. o bovină: vaci, bivoliţe (în lactaţe); boi, bivoli; tineret de înlocuire;
2. 2 porcine: porci la înrasat, -scroafe cu purcei;
3. 4 ovine: ovine de reproducţie tineret de înlocuire sau caprine: caprine de reproducţie, 

tineret de înlocuire;
4. o cabalină-cal, magar, catâr;
5. 10 capete iepuri de casă;
6. 15 capete pasări: raţe; găini; gâste; curci; bibilici;
7. 5 familii de albine.

ALTE BUNURI:

a)bunuri  individuale  de  folosinţa  zilnică:  îmbrăcăminte,  lenjerii,  produse  de  igienă 
personală si altele asemenea;

b)bunuri provenite din ajutoare si donaţii cu caracter social sau medical de uz personal;
c)decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în nume personal cu titlu onorific.

NOTA:
Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apa, categorii de animale/păsari si alte 

bunuri  cuprinse  în  aceasta  listă  pot  fi  deţinute  cumulativ  de  o  familie/persoană  singură,  cu 
excepţia  celor  prevazute  la  punctul  4  de  la  categoria  terenuri/cursuri  de  apă  care  se  iau  în 
considerare individual.



ANEXA nr.2
La Hotărârea nr. 3 din 24.01.2009
a Consiliului Local Budacu de Jos

LISTA
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTĂ

NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE

BUNURI IMOBILE:

-cladiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, asa cum este definite la 
art.7  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.416/2001,  aprobate  prin 
Hotararea guvernului Romaniei nr.1010/2006 si a anexelor gospodareşti, conform Anexei nr.1 
(case de vacanţa, piscine, scaune si altele) sau imobile aflate în una din urmatoarele forme de 
deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat s.a.;

BUNURI MOBILE:

1.aparatură  electronică:aparate  de filmat,  camere  video,  video  interfon,  amplificatoare 
audio, combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox;

2.obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de arta,, obiecte ornamentale din metale preţioase, 
obiecte de cristal si porţelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, în stare vandabilă;

3.mijloace de transport*:autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, 
salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete 
si scutere, si altele asemenea;

4.utilaje  agricole:  tractor,  combină,semanatoare,  secerătoare  si  alte  utilaje  agricole  cu 
tracţiune mecanică;

5.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit, cazan 
de fabricat rachiu si altele asemenea;

6.utilaje pentru mica productie: masină de tricotat, razboi de tesut si altele asemenea;
7.utilaje de prelucrat lemnul: drujba utilizată în scop comercial, gater sau alte utilaje de 

prelucrat lemnul acţionate hydraulic, mecanic sau electric;
8.depozite bancare, care cumulate depasesc ca valoare nivelul venitului minim garantat 

pentru tipul respective de familie ,calculate pentru un an de zile .
*Se  execepteaza  mijloacele  de  transport  adaptate  din  proprietatea  persoanelor  cu 

handicap,
** Se verifica  prin declaraţia  pe propria raspundere prevazuta în anexa 1 la Normele 

Metodologice de aplicare a Legi nr.416/2001 aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 
1010 /2006



TERENURI/CURSURI DE APA

TERENURI/CURSURI DE APA Familii cu 1-3 prsoane Familii  cu  peste  3 
persoane

1.Terenuri  de  împrejmuire  a  locuintei  si  curtea  aferentă  (teren  intravilan)care 
depăşesc 500 mp şi 1 000 mp în zona rurala
2.Terenuri  în  zonă  colinară 
şi de şes 
- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
- forestier 1,00 ha 1,50 ha
-  vii,livezi,gradini  de 
legume si flori 

0,50 ha 0,75 ha

Caregorii de animale 

1. peste 3 bovine: vaci,bivoliţe (în lactaţie),boi,bivoli,tineret de înlocuire 
2. peste 5 porcine .porci la îngraşat,scroafe cu purcei
3.peste  20  ovine  /caprine  (ovine  de  reproducţie,tineret  de  înlocuire  sau  caprine  de 

reproducţie ,tineret de înlocuire 
4.peste doua cabaline .(cai,magari,catâri )
5.peste  50 capete de iepuri de casă 
6.peste 80 capete de păsari (rate,găini,gâste,curci si bibilici )
7.peste 15 familii de albine 

CRESCATORII A CAROR PRODUCŢIE SE COMERCIALIZEAZĂ 
1.crescatorie de melci
2.crescatorie de struţi 
3.crescatorie de fazani
4.crescatorie de păuni 
5.crescatorie de păsari sau peşti exotici 
6.crescatorie de nurci,nutrii
7.crescatorie de prepeliţe 
8.crescatorie de viermi de mătase 
9.piscicultori /iaz de peşte productive

ALTE CATEGORII
Ciupercarie 

NOTA 
Familiile si persoanele singure care au în propritate cel putin unul din bunurile cuprinse în 

aceasta lista nu beneficiaza de ajutor social 



ANEXA NR. 3
La Hotărârea nr.3 / 24.01.2009

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O 
GOSPODARIE

VENIT POTENTIAL 
PROVENIT DIN 
VALORIFICARE (LEI)

folosite mai 
mult de 24 

luni

folosite mai 
putin de 24 luni

1.maşina de gătit (aragaz cu 4 ochiuri) 250 500
2.frigider 350 700
3.combină frigorifică 500 1000
4.congelator 300 600
5.maşină de spălat automată 450 900
6.maşină de spălat neautomată 225 450
7.aspirator de praf 100 200
8.televizor color 150 300
9.video (DVD player) 200 350
10.radiocasetofon dublu casete 50 100
11.telefon mobil 75 150
12.calculator personal 1660 3320
13.drujbă 200 400

  



ANEXA NR. 4
La Hotărârea nr. 3 / 24.01.2009

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN 
VANZAREA TERENURILOR SI DIN 

VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

VENIT POTENŢIAL 
PROVENIT DIN 
VALORIFICARE

-LEI-
1.terenuri arabile, extravilan
-comuna Budacu de Jos- localitaţile componente: Budacu 
de Jos, Buduş,Jelna ,Simioneşti si Monariu

3000*

2.teren intravilan
-comuna Budacu de Jos- localitaţile componente: Budacu 
de Jos ,Buduş,Jelna ,Simioneşti si Monariu 

150.000*

3.teren forestier 10.000*
4.paşuni 2.000*
5.fâneţ e 2.000*
6.culturi agricole: UM – venit net/ha/an
-grâu
-porumb
-fasole
-orz
-floarea soarelui
-cartofi
-sfeclă
-plante furajere (lucernă, trifoi, etc.)

100**
100**
100**
100**
100**
700**
250**
90**

7.livezi şi vii 500**
8.legume 800**
9.Păşuni şi fâneţe naturale 70**
10.Teren forestier 1.000**

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

alocatia familială complementară si la alocatia de susţinere pentru familia monoparentală 
şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţe



ANEXA NR. 5
La Hotararea nr. 3 / 24.01.2009

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos

CATEGORII DE ANIMALE
VENIT 

PROVENIT DIN 
VALORIFICARE

Lei

VENIT ANUAL 
PROVENIT DIN 

UTILIZARE
Lei

1.Bovine: vaci, bivoliţe- (in lactaţie); boi; bivoli; viţei pana 
la 6 luni; taurasi

1500 360

2.porcine – porci la ingraşat, scroafe cu purcei 600 48
3.ovine: oi; miei 200 72
4.caprine, tineret caprin 200 72
5.cabaline: cai, măgari, catâri 3.000 360
6.păsări: raţe, gaini, gaşte, curci, bibilici 25 12
7.familii de albine 150 8
8.iepuri de casa 30 1



ANEXA NR. 6
La Hotărârea nr. 3 / 24.01.2009

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos

Situaţiile în care pot fi acordate ajutoare de urgenţa
1  –  familia  sau  persoana  singură  se  află  în  situaţie  de  necesitate  datorată 

calamităţilor  naturale,  incendiilor  sau  accidentelor  –  ajutor  de  urgentă  pentru 
compensarea parţială a pagubelor suferite, în functie de nivelul acestora;

2 – situaţii de necesitate cauzate de starea de sanătate a unor persoane, care necesită 
investigaţii de specialitate, intervenţii chirurgicale sau procurarea unor medicamente sau 
echipamente  medicale  al  caror  cost  bugetul  familiei  nu  îl  permite  –  ajutor  de  urgenţă 
pentru achitarea parţială sau integrala, dupa caz, a costului acestora;

3 – pentru familiile sau persoanele singure care sunt lipsite de adapost, nu pot primi 
o locuinta socială, nu întrunesc condiţiile necesare internarii în institutii de ocrotire si nu 
dispun de veniturile necesare plaţii unei chirii la preţul pieţei – acordarea unui ajutor de 
urgenţa pentru achitarea parţiala sau integrala a costului chiriei la preţul pieţei, pentru o 
perioada determinată;

4 – pentru persoanele lipsite de aparţinători şi aflate în stare de dependenţa socială 
care  nu pot  fi  internate în institutii  de ocrotire  pentru ca veniturile  familiei  nu permit 
achitarea taxelor aferente internarii – acordarea unui ajutor de urgenţa pentru achitarea 
acestor taxe;

5  –  în  alte  situaţii  temeinic  justificate,  care  pun  în  pericol  viaţa,  sanatatea  sau 
siguranţa  membrilor  familiei,  dezvoltarea  fizică  si  psihică  a  copiilor,  identificate  în 
activitatea de teren a personalului de specialitate, al aparatului de specialitate din cadrul 
Primariei comunei Budacu de Jos, cu aprobarea Primarului comunei Budacu de Jos.
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