
România                                                                                                                                    
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                        
Consiliul Local                                                               
                                                                                                                                                                 
                                                                         
 
                
 
                                               HOTĂRÂREA nr. 4 
                                                    din 24 ianuarie 2006  
                                                  
 
              Privind aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea 
obţine din vânzarea terenurilor, clădirilor,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori 
imobile şi limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea 
terenurilor ,clădirilor ,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori imobile , pentru anul 
2006    
 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere prevederile art. 15 din HG nr. 1099/2001 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul 
minim garantat  ; 
             Văzând referatul nr. 163/23.01.2006  
             În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
            Art. 1  Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine 
din vânzarea terenurilor, clădirilor,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori imobile şi 
limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea terenurilor 
,clădirilor ,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori imobile , pentru anul 2006, 
conform anexelor nr.1 şi nr. 2 ale prezentei hotărâri .  
           Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de  voturi. 
           Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Referent probleme sociale 
- Afişare. 

 
 
 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
                                                                                                              Vereşan Titu 
Contrasemnează secretar 
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                                              ANEXA nr. 1 la HCL Nădrag nr..........................................  
 
 
 
 
 
Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea terenurilor, 
clădirilor,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori imobile 
 
Nr. 
crt. 

Bunuri mobile / imobile aflate în proprietate 
Limita minimă a venitului 
mediu obţinut din vânzare 

1 Terenuri agricole şi cu vegetaţie forestieră din 
extravilan 

3,5 lei / ha 

2 Terenuri agricole intravilane   3,5 lei / ha 
3 alte terenuri intravilane 1 leu / mp 
4 Fâneţe 22 lei / ha 
5 Pădure 20 lei / ha 
6 Apartamente cu : 

  1 cameră 
  2 camere 
  3 camere 
  4 camere 

 
100 lei 
200 lei 
300 lei 
400 lei 

7 Case : 
  sub  50 mp scd 
între  51 – 100 mp.scd 
       101 – 150 mp.scd 
       151 – 200 mp.scd 
peste 200 mp.scd      

 
180 lei 
270 lei 
360 lei 
450 lei 
620 lei 

8 Animale : 
Bovine adulte  
Bovine tineret 
Porcine 
Porcine tineret 
Cai 
Ovine 
Ovine tineret 
Caprine 
Caprine tineret 
Familii albine  
Păsări 

 
72 lei 
20 lei 
25 lei 
13 lei 
90 lei 
4 lei 
2 lei 
4 lei 
2 lei 

10 lei 
0,5 lei 
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                                                 ANEXA nr. 2 la HCL Nădrag nr....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea terenurilor 
, clădirilor ,spaţiilor locative sau altor bunuri mobile ori imobile . 
 
Nr. 
crt. 

Bunuri mobile / imobile aflate în 
proprietate 

Limita minimă a venitului mediu 
lunar obţinut din utilizare 

1 Terenuri agricole şi cu vegetaţie forestieră 2 lei / ha 
2 Terenuri agricole intravilane 2 lei / ha 
3 Alte terenuri intravilane 2 lei / ha 
4 Clădiri cu altă destinaţie decât locuinţă 1 leu / mp.s.u. 
5 Case 0,3 lei / mp.s.u 
6  Apartamente cu : 

     1 cameră 
     2 camere 
     3 camere 
     4 camere 

 
0,3 lei / mp.s.u. 
0,3 lei / mp.s.u. 
0,3 lei / mp.s.u. 
0,3 lei / mp.s.u. 

 


