România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr.5
din 31 ianuarie 2012

Privind stabilirea nivelurilor veniturilor potenţiale ce se pot obţine din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei familii, avute în vedere la stabilirea ajutorului social,
precum şi privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi
efectuate în cursul anului 2012 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) şi art. 8 din Legea nr. 416/ 2001 privind
venitul minim garantat, precum şi prevederile anexelor nr. 4 şi nr.6 din HG nr. 50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 36 al.(6) lit. a) pct.2, pct. 10 şi pct.14 din Legea nr. 215/2001
republicată privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă nivelurile veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate
pentru nevoile unei familii, avute în vedere la stabilirea ajutorului social, conform Anexei
1 la prezenta.
Art.2 Se aprobă planul general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în
cursul anului 2012 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei 2 la prezenta
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- AJPS Timiş
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Jurconi Ioana
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa 1 la HCL nr. 5/31.01.2012
LISTA
veniturilor potenţiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate
de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie*)
1. masina de gatit
2. frigider
3. combina frigorifica
4. congelator
5. masina de spalat automata
6. televizor color
7. video (DVD player)
8. calculator personal

Venit /buc.
( lei )
460
560
899
595
849
279
240
1.400

*) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru
cele folosite mai mult de 24 de luni, veniturile vor fi stabilite la jumătatea valorilor din
tabel.

Veniturile potentiale provenite din vanzarea
terenurilor si din valorificarea culturilor agricole
1. terenuri arabile
2. teren intravilan
4. teren forestier
5. pasuni
6. fanete
7. vii nobile
8. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an
• grau
• porumb
• fasole
• orz
• floarea-soarelui
• cartofi
• pepeni
• sfecla
• vie - struguri de masa
- struguri de vin
• tutun
• soia
9. livezi
10. legume

Venit/ha
( lei )
600*)
2.000*)
2.500*)
500*)
500*)
15.000*)
90**)
90**)
90**)
95**)
92,4**)
700**)
400**)
150**)
400**)
200**)
90**)
90**)
500**)
500**)

*) Pretul de vanzare in lei al unui hectar.
**) Venitul net in lei/ha.

Categorii de animale
1. bovine
2. porcine
3. ovine/caprine
4. cabaline
5. pasari
6. familii de albine
7. iepuri de casa

Venit/buc.
( lei )
1.000*)
300*)
80*)
400*)
25*)
100*)
30*)

*) Pretul de vanzare in lei pe cap de animal sau, dupa caz, al unei familii de albine.
NOTA:
Preturile stabilite in prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca
diferenta intre bunurile cuprinse in anexa nr. 5 si bunurile cuprinse in anexa nr. 4 la
normele metodologice.

Anexa 2 la HCL nr. 5/31.01.2012

PLAN GERAL DE LUCRĂRI
de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2012 în comuna
Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat

1) tăierea a vegetaţiei, mărăcinilor şi spinilor de pe marginea
drumului pe porţiunea Nădrag – Crivina.
2) tăierea vegetaţiei, mărăcinilor şi spinilor de pe malurile pârâului
Nădrăgel, pe porţiunea Nădrag – Crivina.
3)
întreţinerea curăţeniei în parcurile, spaţiile verzi şi spaţiile de
joacă de pe raza comunei.
4)
comunei.

întreţinerea curăţeniei pe străzile şi trotuarele localităţilor

5)
comunei.

curăţirea şanţurilor de pe marginea drumurilor în localităţile

6)

întreţinerea curăţeniei în cimitirele de pe raza comunei.

7)

întreţinerea şi vopsirea mobilierului stradal.

8)
curăţarea şi amenajarea spaţiilor publice înainte de serbări sau
alte activităţi cu caracter cultural-sportiv.
9)
pregătirea pentru iarnă a instituţiilor publice ( debitarea şi
clădirea în magazie a lemnelor de foc)
10)

îndepărtarea zăpezii de pe străzile comunei în sezonul rece.

