ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 7
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.01.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 25.01.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere: “Proiectul de hotărâre pentru aprobarea, pentru anul 2011, a criteriilor
privind veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de
bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii prevazute in anexa nr. 6 din
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare’, initiat si inaintat spre
aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Vazand: referatul nr. 1039/27.01.2011 intocmit de catre Serviciul public de asistenta sociala ;
Având în vedere: Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă, pentru anul 2011, criteriile privind veniturile potentiale provenite
din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta
necesitate pentru nevoile unei familii prevazute in anexa nr. 6 din Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului
Ocna Mureş,prof. Drăguţ Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul public de asistenţă socială,
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş
Ocna Mureş, 31.01.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
JR. FLORIN AUREL POPA

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.
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ANEXA LA HCLOM NR.7
DIN 31.01.2011.

CRITERII
privind veniturile potentiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri
considetare de stricta necessitate pentru nevoile unei familii.Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie*)
1. masina de gatit
2. frigider
3. combina frigorifica
4. congelator
5. masina de spalat automata
6. televizor color
7. video (DVD player)
8. calculator personal

Cuantumul venitului potential - lei/buc
460
560
899
595
849
279
240
1.400

*) Bunurile mobile mentionate mai sus trebuie sa fie in stare de functionare, iar pentru cele folosite
mai mult de 24 de luni, cuantumul veniturilor vor fi stabilite la jumatatea valorilor din tabel.
Veniturile potentiale provenite din
vanzarea terenurilor si din valorificarea
culturilor agricole
1. terenuri arabile
2. teren intravilan
3. teren intravilan municipiul Bucuresti
4. teren forestier
5. pasuni
6. fanete
7. vii nobile
8. culture agricole:- UM – venit net/ha/an
- grau
- porumb
-fasole
- orez
- floarea soarelui
-cartofi
- pepeni
- sfecla
- vie – struguri de masa
-struguri de vin
- soia
9. livezi
10. legume

Cuantumul venitului potential - lei/ha
600*)
2.000 *)
2.300.000*)
2.500*)
500*)
500*)
15.000*)
90**)
90**)
90**)
95**)
92,4**)
700 **)
400**)
150**)
400**)
200**)
90**)
500**)
500**)

*) Pretul de vanzare in lei al unui hectar
**) Venitul net in lei/ha
Categorii de animale
1. bovine

Cuantumul venitului potential - lei/buc
1000*)
3

2. porcine
300*)
3. ovine/caprine
80*)
4. cabaline
400*)
5. pasari
25*)
6.familii de albine
100*)
7. iepuri de casa
30*)
*) Pretul de vanzare in lei pe cap de animal sau, dupa caz, al unei familii de albine.PRESEDINTE DE SEDINTA,
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