
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PEECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obŃine din 

vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor,  spaŃiilor locative sau altor bunuri mobile, în 
vederea aplicării prevederilor art. 8 aliniat (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat  
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeŃul Timiş; 
 Având în vedere Referatul întocmit de d-na Rotaru Elena referent social la Primăria 
Peeciu-Nou cu privire la stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea 
obŃine din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor,  spaŃiilor locative sau altor bunuri 
mobile ori imobile, 
 łinând cont de prevederile art.8 alinait (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat precum şi prevederile at. 15 din Normele Metodologice de aplicare a legii ,  
 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 189 / 1998 privind finanŃele publice locale, 
 În temeiul prevederilor art. 38 aliniat (2) litera „s” şi art. 46 aliniat (1) din lege nr. 
215/2001 privind administratia publică locală, 
 Adoptăm prezenta 
 

H  O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1  – Se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obŃine 
din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor,  spaŃiilor locative sau altor bunuri,mobile ori 
imobile în anul 2006, în vederea aplicării prevederilor articolului 8 aliniat(2) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garanta conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din 
această hotărâre. 
 Art. 2  – Nu beneficiază de ajutor social în anul 2006, familiile care deŃin în proprietate 
sau folosinŃă ori cele care se gospodăresc împreună cu  cu familii care deŃin sau folosesc 
autoturisme, tractoare şi maşini agricole , precum şi dacă unul din membrii familiei este plecat 
temporar la muncă în străinătate. 
 Art.3 - Pentru persoanele apte de muncă, neîncadrate pe baza unui contract de muncă, 
se  stabileşte ziua de muncă la 25 lei ce se vor lua în calcul la stabilirea venitului ce s-ar putea 
realiza , chiar dacă aceste persoane declară că nu realizeză venituri din activităŃi sezoniere. 
 Art.4  – Îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredinŃează compartimentelor contabilitate 
şi asistenŃă socială din cadrul Primăriei Peciu-Nou. 
 Art.5  – Prezenta hotărâre, se comunică: 

- cetăŃenilor comunei Peciu-Nou prin afişare, 
- InstituŃiei Prefectului Timiş-DirecŃia Contencios-Administrativ. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINTA 
STOICA VASILE 

 
 

Peciu-Nou        contrasemnează 
24 ianuarie 2006             Secretar 
Nr. 25                Viorica-Lidia Miatov 
 



  
 
ANEXA 1 
 

LIMITELE  MINIME ALE VENITURILOR MEDII LUNARE 
CE  S-AR PUTEA OBłINE DIN VANZAREA TERENURILOR , CLĂDIRILOR , 

SPAłIILOR LOCATIVE ŞI A UNOR BUNURI MOBILE  
 
 
 

Nr. 
crt. 

BUNURI MOBILE/ IMOBILE LIMITA MINIMA A VENITULUI 
MEDIU LUNAR OB łINUT DIN 

VÂNZARE 
-LEI RON- 

1 Terenuri agricole şi cu vegetaŃie 
forestieră din extravilan  
 

80,00  lei /ha 

2 Terenuri agricole intravilan  150,00 lei/ha 
3 Clădiri 5,00  lei/mp 
4 Clădiri cu altă destinaŃie decât 

locuinŃă 
3,00 lei/mp 

5 ANIMALE  :  
                - bovine 60,00 lei/cap 
                - bovine tineret  16,00 lei/cap 
                - tăuraşi 100,00 lei/cap 
                - porcine 30,00 lei/cap 
                - ovine 6,00 lei/cap 
                - caprine 6,00 lei/cap  
                - cai  60,00 lei/cap 
 PĂSĂRI :  
                - raŃe 0,70 lei/cap 
                - găini 0,80 lei/cap 
                - gâşte 1,50 lei/cap 
                - curci 2,00 lei/cap 
 ANIMALE DE BLANĂ :   
                - iepuri de casă 0,50 lei/cap 
                - nurci , nutrii 2,00 lei /cap 
 FAMILII DE ALBINE :  2,00/ familie 
6 Tractoare  200,00 lei/buc 
7 Utilaje agricole :   
                - plug 50,00 lei/buc 
                - disc 70,00 lei/buc 
                - S.P.C. 6 65,00 lei/buc  
                - S.U.P. 29 60,00 lei/buc 
                - remorcă 45,0 lei/buc  
8 Combină 250,00 lei/buc 
9 CăruŃă 20,00 lei/buc 
10 Autoturisme  170,00 lei/buc 
11 Aro – autoturisme teren  300,00 lei/buc 
 



ANEXA 2  
 
 

LIMITELE  MINIME ALE VENITURILOR MEDII LUNARE 
CE  S-AR PUTEA OBłINE DIN UTILIZAREA TERENURILOR , CLĂDIRILOR , 

SPAłIILOR LOCATIVE ŞI A UNOR BUNURI MOBILE  
 
 
 

Nr.  
crt. 

BUNURI MOBILE/ IMOBILE 
AFLATE ÎN PROPRIETATE 

LIMITA MINIMA A VENITULUI 
MEDIU LUNAR OB łINUT DIN 

UTILIZARE 
-LEI RON- 

1 Terenuri agricole şi cu vegetaŃie 
forestieră în proprietate şi în 
folosinŃă  
 

50,00 lei/ha 

2 Terenuri agricole intravilan în 
proprietate şi în folosinŃă  

150,00 lei/ha 

3 Case de locuit – dependinŃe  1,00  lei /mp. 
4 Clădiri cu altă destinaŃie decât 

locuinŃă 
0,50 lei/mp. 

5 ANIMALE  :  
                - bovine 20,00 lei/cap  
                - bovine tineret  5,00 lei/cap 
                - tăuraşi 10,00 lei/cap 
                - porcine 2,00 lei/cap 
                - ovine 2,00 lei/cap 
                - caprine 2,00 lei/cap 
                - cai  40,00 lei/cap 
 PĂSĂRI :  
                - raŃe 0,20 lei/cap 
                - găini 0,30 lei/cap 
                - gâşte 0,30 lei/cap 
                - curci 0,50 lei/cap 
 ANIMALE DE BLANĂ :   
                - iepuri de casă 0,20 lei/cap 
                - nurci , nutrii 0,50 lei/cap 
 FAMILII DE ALBINE :  0,70 lei/familie  
6 TELEFON  MOBIL  10,00 lei/buc. 
7 VENITURI DIN ACTIVITĂłI 

SEZONIERE  
30,00 lei/zi muncă  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



REFERAT 
  
 

 Subsemnata  Rotaru  Elena- referent superior  -I -  asistenŃă socială în 
cadrul Primăriei comunei Peciu Nou , propun spre aprobarea Consiliului local  
în şedinŃa ordinară din luna ianuarie 2006 limitele  minime ale veniturilor ce s-ar 
putea obŃine din vânzarea ori utilizarea terenului, animalelor , utilajelor agricole, 
autoturismelor , spaŃiilor locative în excedent de către beneficiari ai Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. 
    
 
                                                                            
 
 
 
         PECIU NOU                                                       SEMNĂTURA 
          24.01.2006  
                                                              
 
 
 
         


