ROMÂNIA
Judeţul Maramureş
Consiliul Local al comunei Botiza
H O T Ă R Â R E A Nr.5_
din 27 februarie 2009,cu privire la stabilirea veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile
specifice, realizate de populaţie,din diverse surse,în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare precum şi a şi
O.U.G.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;
Consiliul local Dragomireşti,judeţul Maramureş;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Botiza înregistrat sub
nr.434/2009 şi avizat de secretarul comunei;
Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, precum şi
avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Botiza, materiale întocmite în
susţinerea proiectului de hotărâre;
În baza art.22 din H.G. nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 8 din Legea nr.115 pentru modificarea Legii nr.416 / 2001 privind venitul minim
garantat;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d” alin.(6) lit.”a” pct.2 şi ale art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, adopta prezenta
HOTĂRARE:
Art.1-Se stabilesc veniturile potenţiale care se pot obţine de populaţie din valorificarea
bunurilor cuprinse în anexa nr.6 la H.G. nr.1010/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, pentru anul 2009, după cum urmează:
A.Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
Lei___________________
1.Maşină de gătit
460
2.Frigider
560
3.Combină frigorifică
900
4.Congelator
595
5.Maşină de spălat automată
850
6.Maşină de spălat neautomată
440
7.Aspirator de praf
125
8.Televizor color
280
9.Video(DVD player)
240
10.Radiocasetofon dublu casete
60
11.Telefon mobil
84
12.Calculator personal
3.310
13.Drujbă
350
Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, veniturile stabilite sunt la jumătatea
valorilor din tabel.

B.Veniturile potenţiale provenite din vânzarea
terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole
1.Terenuri arabile
2.Teren intravilan
3.Teren forestier
4.Păşuni
5.Fâneţe
6.Culturi agricole:-U.M.-venit net/ha/an
-grâu
-porumb

Lei
________________
10.000*
100.000*
3.500*
500*
500*
90**
90**

-fasole
-orz
-cartofi
-sfeclă
7.livezi
8.legume

90**
95**
800**
150**
500**
500**

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

C.Categorii de animale:
1.Bovine:vaci, bivoliţe-(în lactaţie);boi,bivoli;viţei până la
6 luni; tăuraşi
2.Porcine:porci la îngrăşat;scroafe cu purcei
3.Ovine:oi,miei
4.Caprine:tineret caprin
5.Cabaline:cai,măgari,catâri
6.Păsări:raţe, găini;gâşte;curci;bibilici
7.Familii de albine
8.Iepuri de casă

Lei___________________
2.000*
500*
100*
100*
500*
25*
100*
30*

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

Notă:Preţurile stabilite în prezenta hotărâre se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă
între bunurile cuprinse în Anexa nr.5 şi bunurile cuprinse în anexa nr.4 la H.G. nr.1010/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2-În vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr.5 / 2003 privind acordarea ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările
şi completările ulterioare se stabilesc următoarele venituri medii lunare realizate de populaţie din
diverse surse, după cum urmează:
A.Venituri medii lunare obţinute din vânzarea de bunuri:
Lei
1.Locuinţe cu maxim 10 ani de folosinţă
20
2.Locuinţe cu durata de folosinţă 10-20 ani
15
3.Locuinţe cu durata de folosinţă între 20-30 ani
12
4.Locuinţe cu durata de folosinţă mai mare de 30 de ani
10
5.Anexe gospodăreşti
8
6.Terenuri arabile situate în intravilan / ha
8
7.Terenuri arabile situate în extravilan / ha
6
8.Terenuri fâneţe situate în intravilan / ha
6
9.Terenuri fâneţe situate în extravilan / ha
4
10.Păşuni/ha
4
11.Terenuri de construcţie-intravilan-central
25
12.Terenuri de construcţie-zone periferice
13
13.Vaci şi bivoliţe
80
14.Tineret bovin
40
15.Porcine
40
16.Oi şi caprine
10
17.Cabaline
150
18.Păsări
2
19.Tractoare
400
20.Autocamioane
900
21.Autoturisme
350
B.Venituri medii lunare obţinute din utilizarea unor bunuri:
1.Închiriere locuinţe
2 lei/m.p.
2.Teren arabil situat în intravilan/ha.
30
3.Teren arabil situat în extravilan/ha
20
4.Fâneţe/ha
10
5.Păşuni/ha
10
6.Livezi/ha
100

7.Păduri/ha
8.Cabaline/cap
9.Vaci/cap
10.Oi şi capre/cap
11.Păsări/cap
12.Tractoare
13.Autocamioane
Art.3-Prezenta hotărâre se va comunica la :
-Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş
-Primar comuna Botiza
-Birou agricol Consiliul local Botiza
-Birou asistenta sociala Consiliul local Botiza
-Dosar hotarari consiliul local
-Opiniei publice prin afisare
PRESEDINTE DE SEDINTA
SIDAU MARIA

60
100
25
10
2
150
300

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GROSAN IOANA

Nota ; la sedinta au participat toti cei 11 consilieri din componenta consiliului local si au votat toti
„pentru „ .

