
        ROMÂ�IA 
JUDEŢUL VRA�CEA  
 COMU�A PALTI� 
 CO�SILIU LOCAL 

HOTĂRÂREA �r. 3 
din 19 ianuarie  2009 

 

             privind : stabilirea limitelor veniturilor pentru acordarea ajutorului social, 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, 

alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, pentru anul 2009. 

 

                               Consiliul Local al comunei Paltin, judeţul Vrancea, întrunit în 
şedinţă  ordinară, în data de 19 ianuarie  2009,  
                              - analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi prezentat de către primarul 

comunei Paltin, cu privire la  stabilirea limitelor veniturilor pentru acordarea ajutorului 

social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, 

alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, pentru anul 2009;  

                               - având în vedere prevederile art. 16^11, alin. (1), ale art. 16^2, ale 

art. 16^16, alin. (1), (2) şi (3), ale art. 20, din  OUG nr. 5 / 2003, privind acordarea de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 

energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare,  

                               - ţinând cont de prevederile Secţiunii 1, art. 8, 9, 10, , precum şi 

prevederile secţiunii a 2-a, art. 15, 16, 17,. 18, 19, 20, 21, 22, precum şi Anexa 4, din 

H.G. nr. 1010 / 2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.  

416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,   

                               - în baza prevederilor art. 2 şi art. 7, din OUG nr. 105 / 2003, cu 

modificările ulterioare, privind  alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere 

pentru familia monoparentală, precum şi prevederile art. 5, din HG 1539 / 2003, pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.105 / 2003,  

                               - în temeiul prevederilor art. 46, alin. (1),  din Legea nr. 215/2001- 

Legea administraţiei publice  locale, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                                                     H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

                     Art. 1  Se aprobă  criteriile privind limitele minime ale veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 

considerate de strictă necesitate, prevăzute în anexele nr. 4 şi nr.5 la HG 1010/ 2006, 

venituri ce pot fi obţinute de membrii familiilor beneficiare de ajutor social, alocaţie 

familială complementară, alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală, limite 

prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

                    Art. 2 Pentru potenţialii beneficiari de ajutor pentru încălzirea locunţei cu 
lemne, la stabilirea venitului total, se vor respecta tranşele de venituri prevăzute de art. 8, 

alin. (1), din OUG nr. 5 / 2003, modificată şi completată, venituri ce vor rezulta din 

declaraţia pe proprie răspundere, dată de titular, precum şi în baza documentelor 

prezentate de acesta, aşa cum prevede formularul de cerere şi declaraţie pe proprie 

răspundere”. 



                    Art. 3  Formularul de adeverinţă, eliberat de birourile competente, din 

aparatul de apecialitate al primarului comunei Paltin, va  menţiona : înscrierea în registrul 

agricol, existenţa dreptului de proprietate asupra unei case de locuit, pentru titularul 

solicitant, precum şi componenţa numerică a familiei, care trebuie să corespundă cu cea 

din declaraţie, şi să fie dovedită cu actele de identitate sau certificatele de naştere (pentru 

minori).           

                     
                    Art. 4 Cererile solicitanţilor de ajutor social,  alocaţie familială 

complementară, alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală, care deţin în 

proprietate sau folosinţă autoturisme de orice fel, autocamionete, microbuze sau 

autoutilitare, precum şi reprezentanţii familiilor care sunt plecaţi la muncă în străinătate, 

nu vor putea să beneficieze de ajutor social, alocaţie familială complementară, şi alocaţie 

de susţinere pentru familia monoparentală. 

 

                    Art.  5   Prezenta  Hotărâre va fi comunicată primarului comunei, Serviciului 

Public de Asistenţă Socială de la nivelul Primăriei Paltin, în vederea ducerii la 

îndeplinire. 

 

                    Art.  6 Secretarul comunei Paltin, va asigura publicitatea prezentei Hotărâri 

prin afişare la sediul Primăriei Paltin, o va comunica celor interesaţi, cât şi Instituţiei 

Prefectului judeţului Vrancea, pentru controlul legalităţii,  în termenul prevăzut de lege. 

 
 

 

 

    PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                                             CO�TRASEM�EAZĂ, 
                  Consilier,                                                                                 Secretarul comunei Paltin, 
         IO�EL TULACHE                                                                          IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ROMÂ�IA                                                                                         A�EXA nr. 1 
 JUDEŢUL VRA�CEA                                                                           la HCL nr. 3, din                                                                   
  COMU�A PALTI�                                                                                din 19 ian. 2009 
          PRIMAR 
 
 

C  R  I  T  E  R  I   I 
 
 
 

Privind limitele minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4 , din �ormele Metodologice 
de aplicare a Legii 416/2001 modificată, precum şi  limitele altor categorii de venituri ce 

vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului ajutorului social, ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, alocaţiei de susţinere  

pentru familia monoparentală.  
 
Nr. 
Crt. 

Bunuri mobile 
necesare într-o gospodărie* 

Limite 
minime/buc 

lei 

      OBSERVAŢII  

1. Maşină de gătit (aragaz cu patru ochiuri) 460  
2. Frigider  560  
3. Combină frigorifică 899  
4. Congelator  595  
5. Maşină de spălat automată 849  
6. Maşină de spălat neautomată 438  
7. Aspirator de praf 124  
8. Televizor color 279  
9. Video(DVD player) 240  
10 Radiocasetofon dublu casette 60  
11. Telefon mobil 84  
12 Calculator personal 3311  
13 drujbă 349  

           * pentru bunurile mobile manţionate, folosite mai mult de 24 luni, limitele minime vor fi 

stabilite la jumătatea valorilor din tabel. 

 
Nr. 
Crt. 

Veniturile potenţiale provenite din vânzarea 
terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole 

Limite 
minime/buc 

lei 

 
OBSERVAŢII 

1. Terenuri arabile 600*  
2. Teren intravilan 2000 *  
3. Teren forestier   2500 *  
4. Păşuni  500*  
5. Fâneţe  500*  
6. Vii nobile  15000 *  
7. Culturi agricole :               -UM- 

Venit net /ha /an 

             -grâu 90**  
             -porumb 90**  
             -fasole 90**  
             -orz 95**  
             -floarea soarelui  92,4**  
             -cartofi 700**  
             -pepeni 400**  
             -sfeclă 150**  
             -vie-struguri de masă 400**  
             -struguri de vin 200**  

8. Livezi  500**  
9. Legume  500**  

            *preţul de vânzare în lei a unui hectar 

          **venitul net în lei/ha 



 
Nr. 
Crt. 

Categorii de animale Limite 
minime/buc 

-lei- 

OBSERVAŢII 

1. Bovine: vaci, bivoliţe-(în lactaţie); boi, bivoli, viţei până la 6 
luni, tăuraşi 

1000*  

2. Porcine: porci la îngrăşat; scroafe cu purcei 300*  
3. Ovine: oi, miei 80*  
4. Caprine: tineret caprin 100*  
5. Cabaline:cai, măgari, catâri 400*  
6. Păsări: raţe, găini, gâşte, curci, bibilici 25*  
7. Familii de albine 100*  
8. Iepuri de casă 30*  

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

 

 

Alte categorii de venituri: 
- venituri din munca ocazională: 

a) bărbaţi................120 Ron/ lună, cu vârsta între 18-62 ani; 

b) femei....................80 Ron/ lună, cu vârsta între 18-57 ani; 

       * Mamele cu copii sub 2 ani nu prestează activitate. 

 

 

 

          PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                                    Contrasemnează, 
                          Consilier,                                                                   Secretarul comunei Paltin, 
                IO�EL TULACHE                                                             IO�EL GHIORGHIŢĂ 

 
 


