ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL CUZA VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
PROIECT
DE

HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare
ce se pot obţine din vânzarea şi utilizarea bunurilor mobile şi imobile ale gospodăriilor populaţiei

Primarul comunei Cuza Vodă, în temeiul art.46 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificările şi completările ulterioare,
AVAND IN VEDERE:

 Necesitatea actualizării limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din
vânzarea şi utilizarea bunurilor mobile şi imobile ale gospodăriilor populaţiei;
 prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 prevederile Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate
prin H.G. nr.1099/2001;
 prevederile art. art.46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
 Prevederile art.120^9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
In temeiul art. 46 alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala,
propun prezentul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din
vânzarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile conform
anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din utilizarea terenurilor,
clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile aprobate conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre, rămân neschimbate.
Art.3. Serviciile Contabilitate şi Asistenţă Socială se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Secretarul comunei Cuza Vodă va comunica prezenta celor interesaţi şi o va aduce la
cunoştinţă publică.

INIŢIATOR,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
jurist Donciu Tonel

ANEXA nr. 1

Veniturile medii ce se pot obţine din vânzarea terenurilor,
clădirilor, spaţiilor locative, animale şi produse
din gospodăriile individuale

1. Clădiri de locuit
a. din beton şi cărămidă ........................................................... 150 lei / mp,
b. din alte materiale .................................................................. 120 lei / mp,
2. Amenajări agricole şi alte spaţii anexe
a. din beton, cărămidă .............................................................. 75 lei / mp
b. din alte materiale .................................................................. 30 lei / mp
3. Terenuri agricole intravilan .............................................................. 5 lei / mp
4. Terenuri agricole intravilan, altele decât
cele pentru agricultură şi silvicultură .................................................... 6 lei / mp
5. Terenuri agricole extravilan ........................................................... 3.000 lei / ha
6. Terenuri agricole extravilan, altele decât
cele pentru agricultură şi silvicultură .................................................. 6.000 lei / ha
7. Animale
a. cai ...................................................................................... 500 lei / cap
b. măgari ................................................................................ 150 lei / cap
c. vaci ...................................................................................1.200 lei / cap
d. tăuraşi ................................................................................. 400 lei / cap
e. oi, capre .............................................................................. 60 lei / cap
f. miei ..................................................................................... 60 lei / cap
g. porci sacrificare (100 – 150 kg.) ......................................... 300 lei / cap
h. porci la îngrăşat (peste 30 kg.) ........................................... 75 lei / cap
i. păsări (găini, raţe) ............................................................... 5 lei / cap
j. alte păsări (curci, gâşte) ...................................................... 12 lei / cap
8. Produse animale
a. Ouă, pentru 10 capete (50% producătoare) ....................... 40 lei / lună,
b. Lapte, brânză (vacă) .......................................................... 150 lei / lună / cap,
c. Lapte, brânză (ovine, caprine) ........................................... 15 lei / lună / cap,
9. Pentru alte bunuri şi produse se va lua în considerare valoarea cea mai mare dintre cea
înscrisă în actul de înstrăinare (unde e cazul) şi cea a pieţei (din presa locală).

ANEXA nr.2
Veniturile medii ce se pot obţine din utilizarea terenurilor,
clădirilor, spaţiilor locative, animale şi produse
din gospodăriile individuale1

1. Clădiri de locuit2
a. din beton şi cărămidă ........................................................... 1 lei / mp / lună,
b. din alte materiale ................................................................0,5 lei / mp / lună,
2. Amenajări agricole şi alte spaţii anexe
a. din beton, cărămidă .............................................................. 0,2 lei / mp / lună,
b. din alte materiale .................................................................. 0,1 lei / mp / lună,
3. Terenuri agricole intravilan .............................................................. 0,1 lei / mp / an
4. Terenuri agricole intravilan, altele decât
cele pentru agricultură şi silvicultură .................................................... 0,25 lei / mp / an
5. Terenuri agricole extravilan ........................................................... 250 lei / ha / an,
6. Terenuri agricole extravilan, altele decât
cele pentru agricultură şi silvicultură .................................................. 1.000 lei / ha / an,
7. Animale
a. cai ...................................................................................... 20 lei / cap / lună,
b. măgari ................................................................................ 10 lei / cap / lună.
8. Pentru alte bunuri şi produse se va lua în considerare valoarea cea mai mare dintre cea din
înscrisuri şi valoarea pieţei.

1

S-a avut în vedere venitul mediu „net” ce se poate obţine din utilizarea bunurilor enumerate (valoarea totală minus
cheltuielile de producţie).
2
Se socoteşte doar pentru suprafaţa locativă excedentară, conform Legii nr.114/1996, legea locuinţei(republicată).

