
                                                                                         ANEXA NR. 1 
                                                                                     La HCL. nr.3/2011 
 
                                                    L I S T A  
BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE 
UNEI FAMILII  
 
 
     BUNURI IMOBILE : 

1. locuinţa de domiciliu , conform art.7 din prezentele Norme metodologice. 
2. anexele gospodăreşti (grajduri ,coteţe , magazii , fânare , hambare ,  rezervor 

pentru apă consum  menajer, pompă hidrofor şi alte le asemenea ) .  
 
BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE :  
1. o maşină de gătit *; 
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. aparatură şi instalaţie destinată incălzirii locuinţei şi preparării apei calde 

menajere ; 
9. un calculator personal ; 
10. mobilier aferent locuinţei ; 
11. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau 

dependente *; 
12. o bicicletă ; 
13. Aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament 

medical ; 
14. maşină de cusut ; 
15. aparatură electrocasnică  , mixer , râşniţă de cafea şi altele  asemenea *; 
16. unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural : lopată , 

sapă , aparate manuale de stropit  şi de combatere boli şi daunătorii , căruţa , 
alte utilaje agricole manevrate manual sau cu tracţiune animală . 

17. instrumente , instrumentar mărunt necesare exercitării 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 află locuinţa de domiciliu  
2. terenuri intravilane dar nu mai mult de 1000 mp în zona rurală  
3. terenuri extravilane în zona montană  
- arabil 0,50 ha 0,75 ha 



- forestier 0,25 ha 0,50 ha 
- păşuni şi fâneţe 1,00 ha 1,25 ha 

 
 
CATEGORII DE ANIMALE /PĂSĂRI : 
1. o bovină : vaci , boi, tineret de înlocuire ; 
2. 2 porcine : porcine la îngrăşat , scroafe cu purcei ; 
3. 4 ovine : ovine de reproducţie , tineret de înlocuire sau caprine : caprine de 

reproducţie , tineret de înlocuire ; 
4. o cabalină : cal , măgar , catâr ; 
5. 10 capete de iepuri de casă ; 
6. 15 capete de păsări : raţe, găini , gâşte , curci , bibilici ; 
7. 5 familii de albine . 
 
ALTE BUNURI : 
 
a) bunuri individuale de folosinţă zilnică : îmbrăcăminte , lenjerii , produse de 

igienă personală şi altele asemenea . 
b) bunuri provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter social sau medical de uz 

personal ; 
c) decoraţii , medalii , cupe , insigne, etc. primite în nume personal cu titlu 

onorific . 
 
NOTĂ : Toate bunurile imobile , mobile , terenuri , categorii de animale /păsări şi 
alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie / persoană 
singură , cu excepţia celor prevăzute la punctul 4 de la categoria terenuri care se iau 
în considerare individual . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             ANEXA NR. 2 
                                                                                                La HCL. nr.3/2011 
                                        L I S T A  
 
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE 
PENTRU NEVOILE FAMILIARE . 
 
 
     BUNURI IMOBILE : 
. clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu , aşa cum este definită 
la art. 7 din prezentele Norme metodologice şi a anexelor gospodăreşti , conform 
Anexei nr. 4 (case de vacanţă , piscine , saune sau altele ) sau alte imobile aflate în 
una din următoarele forme de deţinere :proprietate , inchiriere , concesiune , 
comodat ş.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 artă , obiecte ornamentale din 

metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare , blănuri de 
valoare mare , în stare vandabilă ; 

3. mijloace de transport * autoturisme , autoutilitare , autocamioane de orice 
fel şi remorci , rulote, autobuze , microbuze , motociclete  , motorete şi 
scutere , şi alte asemenea . 

4. utilaje agricole : tractor,  
5. utilaje de prelucrare agricolă : aparat de dăracit , cazan de fabricat rachiu 

şi altele asemenea ; 
6. utilaje pentru mica producţie : maşină de tricotat , război de ţesut şi altele 

asemenea ; 
7. utilaje de prelucrat lemnul : gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic , mecanic sau electric . 
8. depozite bancare care cumulate depăşesc ca valoare nivelul venitului minim 

garantat pentru tipul respectiv de familie , calculat pentru un an de zile **. 
    

* se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu 
handicap . 

   ** se verifică prin Declaraţia pre propria răspundere prevăzută în Anexa nr. 1 la 
normele metodologice . 
 
 Cartofi  700** 5.000** 
   
 
* preţul de vânzare în lei a unui hectar . 
** venitul net în lei /ha . 
 
 
 



CATEGORII DE ANIMALE  LIMITE MINIME 
/buc  
  -     lei - 

LIMITE 
MAXIME /buc 
- lei - 

1. Bovine:vaci, boi, viţei până la 6 luni , 
tăuraşi  

     1.000 *   4.000 * 

2. porcine :porci la îngrăşat , scroafe cu 
purcei  

       300 *   1.000 * 

3.Ovine : oi, miei           80*     200 * 
4. caprine : tineret caprin         100*     200 * 
5. cabaline : cai , măgari , catâri         400*  3.000 * 
6. păsări : raţe , găini , curci , bibilici .          25*       30* 
7.familii de albine        100*     200* 
8.iepuri de casă          30*        50* 
 
* preţul de vânzare în lei pe cap de animal , sau după caz , a unei familii de albine . 

 
NOTĂ : Preţurile stabilite în prezenta Anexă se folosesc la evaluarea bunurilor 
calculate ca diferenţă între bunurile cuprinse în Anexa nr. 5  şi bunurile cuprinse în 
Anexa nr. 4 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  ANEXA NR.3 
                                                                                          La HCL. nr.3/20011 
 
          Limitele  veniturilor ce s-ar putea obţine de familiile care au în 
proprietate terenuri , clădiri , spaţii locative sau alte bunuri mobile ori 
imobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarului de ajutor 
social , de alocaţie complementară şi  alocaţie de susţinere pentru anul 
2011 . 
     
 
Nr. 
crt.  

BUNURI MOBILE NECESARE 
INTR-O GOSPODARIE  

Limite 
minime /buc  
-lei - 

Limite 
maxime/buc 
- lei - 

Limită venit 
/buc 
În anul  
2011 -lei - 

1. Maşină de gătit (aragaz cu patru 
ochiuri ) 

460 820 750 

2. frigider 560 1568 1200 
3. Combină frigorifică  899 2000 1350 
4. congelator 595 920 800 
5. Maşină de spălat automată  849 1650 1050 
6. Maşină de spălat neautomată  438 1013 520 
7. Aspirator de praf  124 550 250 
8. Televizor color 279 2000 600 
9. Video(DVD playier) 240 1650 420 
10. Radiocasetofon dublu casete 60 699 250 
11. Telefon mobil 84 1112 250 
12. Calculator personal  3311 3577 3500 

• notă : pentru bunurile mobile menţionate mai sus , folosite mai mult de 24 
luni , limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumatatea valorilor din tabel . 

 
 

Nr. 
crt.  

II.VENITURI POTENTIALE 
PROVENITE DIN VÂNZAREA 
TERENURILOR SI DIN 
VALORIFICAREA CULTURILOR 
AGRICOLE  

Minime /ha 
- lei - 

Maxime/ha 
-lei - 

Limită venit  
/ha  în anul 
2011 – lei - 
 

 Terenuri :preţ vânzare  în lei /ha     
1. Teren arabil 600* 28.000* 16.500 
2. Teren intravilan  2.000* 220.000* 160.000 
3. Teren forestier 2.500* 10.000* 5.500 
4. păşuni 500* 27.000* 1.100 
5. fâneţe 500* 27.000* 1.000 
 Culturi agricole :venit net/ha/an    
1. Cartofi  700** 5.000** 1.500 
     

 Notă :* preţul de vânzare în lei a unui hectar. 
          ** venitul net în lei /ha . 



       
 

Nr. 
crt. 

III. CATEGORII DE ANIMALE : 
U/M –preţ vânzare în lei pe cap 
de animal sau după caz a unei 
familii de albine 

Limite 
minime 
/buc. 
-lei - 

Limite 
maxime 
/buc. 
-lei - 

Limita venit 
/buc. În anul  
2011 – lei - 
 

1. Bovine :vaci , viţei pâna la 6 luni , 
tăuraşi  

1.000* 4.000* 1.500 

2. Porcine : porci la îngrăşat , scroafe cu 
purcei  

300* 1.000* 500 

3. Ovine: oi, miei . 80* 200* 180 
4. Caprine:tineret caprin  100* 200* 150 
5. Cabaline:cai  400* 3.000* 2.000 
6. Păsări :raţe, gâşte , curci , bibilici  25* 30* 26 
7. Familii de albine  100* 200* 150 
8. Iepuri de casă 30* 50* 40 

Notă: * preţul de vânzare în lei pe cap de animal , sau după caz , a unei familii de 
albine. 
 
 

 
 
 
 
 


