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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile  unei familii, în vederea aplicării 

L.  416/2001 privind venitul minim garantat 
 

Consiliul local al comunei  Bănia  întrunit in şedinţă ordinara;  
 Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia raportul compartimentului financiar 

contabil  si raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,   
Văzând prevederile art. 8 din  Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1010 din 9 august 2006 
de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”, al.(6) lit. „a” pct.2;  art.45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

HOTARASTE: 
 

Art. 1-  Se stabilesc veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 - (1) Bunurile care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale sunt 
cele prevăzute în anexa  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre bunurile 
cuprinse in lista bunurilor prevăzute la al.(1), aceasta nu beneficiaza de ajutor social. 

Art.  3 - In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu 
alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor 
venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau 
in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, 
realizate in comun de persoanele din gospodarie. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare la data stabilirii 
drepturilor privind acordarea venitului minim garantat.  

Art. 5 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bănia nr. 50/31.08.2006 privind stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor 
ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în 
vederea aplicării L.416/2001. 

Art. 6 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pe 
pagina www.primariabania.ro  şi  se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin; 
 

Bănia la 26 mai 2009 
Nr. 32   

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Ţîncu Ioan  

 
Contrasemneaza 

         Secretar  
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ANEXA NR. 1 
 

La Hotărârea nr. 32/26.05.2009  
a Consiliului Local Bănia.  

*LISTA  
 

Veniturilor potenţiale  provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii,  

 
I. Bunuri mobile necesare într-o gospodărie 

Venitul potenţial  pentru 
bunuri ce depăşesc cantităţile 

din col. 3 -lei/UM- 

 
Nr. 
crt.  

 
 
 

Denumirea bunului 

 
 

U.M.  

De 
strictă 
nece-
sitate   Folosite sub 

de 24 de 
luni  

Folosite peste 
24 de luni  

0 1 2 3 4 5 
1. Maşină de gătit (aragaz cu patru ochiuri)  Buc. 1 500 300 
2. Frigider  Buc. 1 600 300 
3. Combină frigorifică 900 500 
4. Congelator  

Buc. 1 
600 300 

5. Maşină de spălat automată 900 500 
6. Maşină de spălat neautomată  

Buc. 1 
500 300 

7. Aspirator praf  Buc. 1 200 100 
8. Televizor color  300 200 
9. Televizor alb-negru 

Buc. 1 
100 50 

10. Video (DVD player) Buc. 0 300 200 
11. Radio sau radiocasetofon  Buc. 1 50 30 
12. Radiocasetofon dublu casete Buc. 0 100 50 
13. Aparatură şi instalaţia destinată încălzirii 

locuinţei şi preparării apei calde menajere 
Buc. 1 5000 3000 

14. Miojloace de transport individual pentru persoanele cu 
handicap sau dependente aflate în stare de funcţionare  

** ** 0 0 

15. Aparate medicale destinate recuperării sau 
pentru efectuarea unui tratament medical  

** ** 0 0 

16. Mobilie aferent locuinţei  ** ** 0 0 
17. Maşină de cusut  Buc. 1 200 100 
18. Bicicletă  Buc. 1 200 100 
19. Aparatură electrocasnică: mixer, râşniţă de 

cafea şi altele asemenea  
Buc. 1 din 

fiecare 
50 30 

20. Telefon mobil  Buc. 0 100 50 
21. Unelte de strictă necesitate  gospodăriilor 

agricole: lopata, sapa, zdrobitor de struguri, 
aparate manuale de stropit şi de combatere 
boli şi dăunători, căruţa, alte utilaje agricole 
manevrate manual sau cu tracţiune animală  

 
 

** 

 
 

** 

0 0 

22. Unelte, instrumentar mărunt necesare 
exercitării profesiei  

** ** 0 0 

23. Calculator personal  Buc. 0 4000 2000 
24. Drujbă  Buc. 0 400 200 
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II.  Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din valorificarea 

culturilor agricole (zonă montană) 
 
 

 
De strictă 

necesitate pentru 
o familie  

Venitul potenţial 
stabilit 

Pentru cantităţile ce 
depăşesc limitele de 
la col.3 sau 4  -lei/ha- 

 
Nr. 
crt
.  

 
Categoria de folosinţă 
 a terenului / cultura 

 
UM 
 

Cu 1-3 
persoane 

Peste 3 
persoane 

Preţul de 
vânzare 

Venit 
net 

0 1 2 3 4 5 6 
1.  Terenul pe care se află locuinţa de domiciliu 0 0 
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei 

şi curtea aferentă (teren intravilan)  
m.p.  1000 4000 X 

3.  Terenuri arabile  Ha 0,5 0,75 2000 X 
4. Teren forestier  Ha  0,25 0,50 4000 X 
5. Păşuni  1000 X 
6. Fâneţe  

Ha   
1 

 
1,25 1000 X 

7. Vii nobile Ha  20000 X  
8. Livezi  Ha  X  600 
9.  Legume şi flori Ha  

 
0,25 

 
0,50 

X  600 
 
Culturi agricole venit net/ha/an 
 
Grâu  Ha 0 0 X 100 
Porumb  Ha 0 0 X 100 
Fasole  Ha 0 0 X 100 
Orz  Ha 0 0 X 100 
Floarea soarelui  Ha 0 0 X 100 
Cartofi  Ha 0 0 X 1000 
Pepeni  Ha 0 0 X 400 
Sfeclă  Ha 0 0 X 200 
Vie-struguri de masă  Ha 0 0 X 400 
Vie –struguri de vin  Ha 0 0 X 200 
Tutun  Ha 0 0 X 100 

10. 

Soia  Ha  0 0 X 100 
11. Terenuri neproductive  Ha  0 0 
12. Terenuri cu apă declarate  

neexploatabile  de către Primărie  
 
Ha  

 
Întreaga 

suprafaţă  
0 0 
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 III. Venituri potenţiale obţinute din creşterea animalelor  
 
 

 
Nr. 
crt
.  

 
Categorii de animale 

U.M.  De strictă 
necesitate 
pentru o 
familie  

Venitul potenţial 
pentru efectivele 
ce depăşesc   -

lei- 

0 1 2 3 4 
1.  Bovine: vaci, bivoliţe – (în lactaţie); 

 boi, bivoli; viţei până la 6 luni; tăuraşi 
 
Buc. 

 
1 

 
2000 

2.  Porcine: porci la îngrăşat; scroafe cu 
purcei  

Buc. 2 500 

3. Ovine: de reproducţie, tineret de 
înlocuire;  

Buc. 100 

4. Caprine: de reproducţie, tineret de 
înlocuire; 

Buc. 

 
4 

100 

5. Cabaline: cai; măgari; catâri  Buc. 1 500 
6.  Păsări: raţe, găini; gâşte; curci; 

bibilici; 
Buc. 15 30 

7. Familii de albine  Buc 5 100 
8. Iepuri de casă  Buc 10 50 

 
 

NOTĂ:  
 

*Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
bunurile considerate de strictă necesitate.  
**Bunuri considerate de strictă necesitate pentru familie sau pentru asigurarea unor nevoi 
speciale pentru care nu se vor calcula venituri.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

Ţîncu Ioan  
 

Contrasemnează,  
Secretar  

Pavel Marin  
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ANEXA NR. 2 
 

La Hotărârea nr. 32/26.05.2009  
a Consiliului Local Bănia.  

LISTA  
 

Bunburilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale 
 
I. BUNURI IMOBILE  

 
    - cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti (case de 
vacanta, piscine, saune si altele) sau alte imobile aflate in una din urmatoarele forme de detinere: 
proprietate, inchiriere, concesiune, comodat s.a; 
 

II.  BUNURI MOBILE  
    

 1. aparatura electronica: aparate de filmat, camere video, video interfon, amplificatoare audio, 
combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox). 

  2. obiecte de valoare: tablouri si obiecte de arta, obiecte ornamentale din metale pretioase, 
obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, in stare vandabila; 

  3. mijloace de transport*: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, 
salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete si 
scutere, si altele asemenea; 

  4. utilaje agricole: tractor, combina, semanatoare, seceratoare si alte utilaje agricole cu 
tractiune mecanica; 

  5. utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale, aparat de daracit, cazan de 
fabricat rachiu si altele asemenea; 

  6. utilaje pentru mica productie: masina de tricotat, razboi de tesut si altele asemenea; 
  7. utilaje de prelucrat lemnul: drujba utilizata in scop comercial, gater sau alte utilaje de 

prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric; 
  8. depozite bancare, care cumulate depasesc ca valoare nivelul venitului minim garantat 

pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile**. 
...................................................... 
    * se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum si cele 
necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia biosferei "Delta Dunarii"; 
    ** se verifica prin Declaratia pe proprie raspundere prevazuta in Anexa nr. 1 la normele metodologice.  
 

III. TERENURI/CURSURI DE APĂ 
 

De strictă necesitate pentru o familie  Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă  a terenului / cultura 
Cu 1-3 persoane Peste 3 persoane 

0 1 3 4 
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea 

aferentă (teren intravilan)  
Peste 2000 m.p. 

2.  Arabil Peste 3,0 ha Peste 3,5 ha  
3. Teren forestier  Peste 1 ha  Peste 1,5 ha  
4. Vii, livezi, grădini de legume şi flori Peste 0,5 ha  Peste 0,75 ha  
5. Păşuni şi fâneţe Peste 1,5 ha  Peste 2,0 ha  
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IV. CATEGORII DE ANIMALE  
 
    1. peste 3 bovine: vaci, bivolite - (in lactatie); boi, bivoli; tineret de inlocuire; 
    2. peste 5 porcine: porci la ingrasat; - scroafe cu purcei; 
    3. peste 20 ovine/caprine: ovine de reproductie, tineret de inlocuire sau caprine: caprine de 
reproductie, tineret de inlocuire; 
    4. peste 2 cabaline: cai; magari; catari; 
    5. peste 50 de capete iepuri de casa; 
    6. peste 80 de capete pasari: rate, gaini, gaste, curci, bibilici. 
    7. peste 15 familii de albine. 

  
V.   CRESCATORII A CAROR PRODUCTIE SE COMERCIALIZEAZA 

    1. crescatorie de melci; 
    2. crescatorie de struti; 
    3. crescatorie fazani; 
    4. crescatorie de pauni; 
    5. crescatorie de pasari sau pesti exotici; 
    6. crescatorie de nurci, nutrii; 
    7. crescatorie de prepelite; 
    8. crescatorie viermi de matase; 
    9. pisciculturi/ iaz de peste productiv. 
 

   VI.  ALTE CATEGORII  
    - ciupercarie. 
........................................................ 

NOTA: 
    Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul din bunurile cuprinse in aceasta 

Lista nu beneficiaza de ajutor social. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

Ţîncu Ioan  
 

Contrasemnează,  
Secretar  

Pavel Marin  
 


