
 

          R OM Â N I A                                                    
JUDEłUL HUNEDOARA                                                  

MUNICIPIUL BRAD                               
   CONSILIUL LOCAL                      
            

                    H O T Ă R Â R E A  NR. 22/2011* 
privind stabilirea Criteriilor proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenŃiale 

pentru beneficiarii de ajutor social conform  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea Criteriilor proprii suplimentare de evaluare a veniturilor 
potenŃiale pentru beneficiarii de ajutor social conform  Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Brad.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi 
a prevederilor art. 18 lit. din  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2011 privind venitul minim garantat aprobate prin HGR nr. 50/2011. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 2 şi art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată. 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 – Se aprobă Criteriile suplimentare de evaluare a veniturilor potenŃiale 
pentru beneficiarii de ajutor social  în baza   Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în municipiul Brad conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 –  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 2/2008. 

   Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,  

   -   Serviciul public de asistenŃă socială 
  -   Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 
 
BRAD, 31.01. 2011  
                                                                
        PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   
                                                                                         SECRETAR 
             Podaru Vasile                                               
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”  , 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 



 

 
       ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 22/2011 
      

Criteriile suplimentare de evaluare a veniturilor potenŃiale pentru beneficiarii de ajutor social  
 în baza   Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare  în municipiul Brad 
 

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie* Venituri potenŃiale/ bucată/lei - 

propunere 

1. maşină de gătit 460 

2. frigider 560 

3. combină frigorifică 899 

4. congelator 595 

5. maşină de spălat automată 849 

6. televizor color 279 

7. video( DVD player) 240 

8. calculator personal  1400 

 

*Bunurile mobile menŃionate mai sus trebuie să fie în stare de  funcŃionare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de 

luni, limitele  vor fi stabilite la jumătatea valorii din tabel 

 

Veniturile potenŃiale provenite din vânzarea terenurilor şi din 

valorificarea culturilor agricole  

Veniturile potenŃiale /ha/lei -propunere 

1. terenuri arabile 600* 

2. teren intravilan 2000* 

3.teren forestier 2500* 

4. păşuni 500* 

5. fâneŃe 500* 

6. vii nobile 15000* 

7.culturi agricole    : UM – venit net/ ha/ an 

• Grâu 

• Porumb 

• Fasole 

• Orz 

• Floarea soarelui 

• Cartofi 

• Sfeclă 

• Vie- struguri de masă                                                          

•       - struguri de vin 

 

 

90 ** 

90** 

90** 

95** 

92,4 ** 

700** 

150** 

 400 ** 

200**  

8.  livezi 500** 

9. legume 500** 

*) PreŃul de vânzare în lei al unui hectar 

**) Venitul net în lei/ ha 



 

 

Categorii de animale Veniturile potenŃiale / buc./lei - propunere 

1. Bovine 1000* 

2. Porcine 300* 

3. Ovine/ Caprine 80* 

4. Cabaline 400* 

5. Păsări 25* 

6. Familii de albine 100* 

7. Iepuri de casă  30* 

 

*) PreŃul de vânzare în lei pe cap de animal sau , după caz, al unei familii de albine 

NOTĂ : PreŃurile stabilite se folosesc  la evaluarea bunurilor calculate ca diferenŃă între bunurile 

cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la Normele metodologice. 
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