
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
C O M U N A RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.7/28.01.2021 

privind stabilirea bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 
a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei 
şi a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile 

de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 2021. 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr.102/15.01.2021 al d-nei Ciobanu Marcela.care propune stabilirea bunurilor de 

strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile familiei şi a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
prevăzute de strictă necesitate, învederea calculării ajutorului social pe anul 2021; 

- Referatul de aprobare nr.101115.01.2021 al domnului Viceprimar al comunei Radovan, 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată; 
- prevederile din O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficiu de asistenţă socială; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011; 
- O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 

în temeiul art. 129 alin.2 lit. b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se stabilesc bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii cuprinsă 
în lista din Anexa nr. 1 de la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se stabilesc bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei 
familii cuprinsă în lista din Anexa nr. 2 de la prezenta hotărâre. 

Art.3. - Se stabilesc citeriile privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile 
unei familii cuprinsă în lista din Anexa nr. 3 de la prezenta hotărîre. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data emiterii prezentei. 
Art.5. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi compartimentul de 

specialitate din cadrul Primariei comunei Radovan. 
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
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CONSILIUL LOCAL RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 

ANEXANR.1 
La HCL nr.7 / 28 ianuarie 2021 

LISTA 
Bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

Bunuri mobile 

I 
Locuinţa de domiciliu, conform art 7 din normele metodologice, precum şi anexele gospodăreşti 

1 (dependinte) 

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie 
1 Mobilier aferent locuintei 
2 Aparatură electronică şi electocasnică uzuală *) 

3 Miiloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente 
4 Aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical *) 

5 Aparatura şi instalaţia destinată încălzirei locuinţei şi prepararii apei calde menajere 
6 Unelte de strictă necesitate gospodăriilor aaricole din mediul rural 
7 Unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei 

*) aflate în stare de functionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare (aparat TV, masină de spălat, frigider, 
masină de gătit, radiocasetofon, caşlculator PC sau laptop, etc.) 

Terenuri/cursuri de apă 
Terenuri/cursuri de apă Familii cu Familii cu 

1-3 ersoane ste 3 ersoane 
1 _Teren intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de deomiciliu, dar nu mai mult de 500 m.p. în 

zona urbană şi 1000 m. în zona rurală 
2 Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte 

cu oten ial roductiv ex loatabile 
0,50 ha I familie 

Categorii de animale I păsări 
1 o bovină 
2 2 procine 
3 4 ovine 
4 O cabalină 
5 1 O capete de iepuri de casă 
6 15 capete de păsări 
7 5 familii de albine 

NOTA: 

0,75 ha /familie 

Toate bunurile imobile, mobile, terenuri I cursuri de apă, categorii de animale/păsări şi alte bunuri cuprinse 
în această listă pot fi deţinute cumulativ de familie I o persoană singură. 

Alte bunuri 
Decoratii, medalii, cu rimite în nume ersonal cu titul onorific 



CONSILIUL LOCAL RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 

ANEXA NR. t, 
La HCL nr. 7 I 28 ianuarie 2021 

LISTA 
bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

NOTA: 
Familiile şi persoanele singure care au fn proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în această listă 

nu beneficiază de ajutor social. 

Bunuri mobile 
1 Clădiri sau alte spatii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti ( case de vacanţă, 

piscine, saune şi altele) ori alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, 
închiriere, concesiune, comodat, etc. 

Bunuri mobile 
1 Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 1 O ani, cu exceptia celor 

adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportul acestora ori ale persoanelor 
dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile. 

2 Autovehicole*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze. 
3 Salupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu exceptia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor 

care locuiesc în Rezervatia Biosferei „Delta Dunării". 
4 Utilaje agricole *) : tractor combină autopropulsată 
5 Utilaje de prelucrare agricolă *) : presă de ulei, moară de cereale 
6 Utilaje de prelucrat lemnul *: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionat hidraulic, mecanic sau 

electric 
7 Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase având peste 100 grame, obiecte de cristal ţi porţelan de 

mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colectie, în stare vandabilă 
8 Aparatură electronică*: camere vidio, amplificatoare audio, copiatoare 
9 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. 

Terenuri I cursuri de a ă 
Terenuri I cursuri de apă Familii cu Familii cu 

1-3 ersoane ste 3 ersoane 
1 Teren intravilane ori extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte 

I 
terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de constructii ori de vânzare, cu o suprafaţă totală mai 

, mare de 1 OOO mp în zona urbană şi 2000 m în zona rurală 
2 

1 
Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte 

1 cu otential roductiv ex loatabile 1,5 ha I familie 2 ha I familie 

Categorii de animale I păsări 
1 i peste două bovine 
2 peste trei porcine 
3 peste 5 ovine/caprine 
4 peste o cabalină 
5 peste 1 O capete de iepuri de casă 
6 peste 25 capete de păsări 
7 peste 5 familii de albine 
8 crescătorii a căror productie se comercializează 



CONSILIUL LOCAL RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 

ANEXA NR.~ 
La HCL nr. 7/ 28 ianuarie 2021 

CRITERII 
privind limitele veniturilor potenţiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

Bunuri mobile necesare într-o gospodările *l 
1. masină de oătit 
2. friQider 
3. combină frigorifică 
4. congelator 
5. masină de spălat automată 
6. televizor color 
7. video (DVD Plaver) 
Calculator personal 

lei/buc. 
460 
560 
899 
595 
849 
279 
240 
1400 

*) bunurile mobile mentionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar cele folosite mai mult de 24 luni limitele sunt stabilite la 
jumătatea valorilor. 

Veniturile ootentiale Provenite din vânzarea terenurilor si din valorificarea culturilor aaricole 
1. terenuri arabile 
2. terenuri intravilan 
3. teren forestier 
4. păşuni 
5. fânete 
6 vii nobile 

7. culturi agricole: - UM -venit net/ha/an 
*grâu 
*porumb 
*fasole 
•orz 
* floarea - soarelui 
*cartofi 
*pepeni 
*sfeclă 
*vie - struguri de masă 

• struguri de vin 
• tutun 

• soia 
8. livezi 
9. leaume 

* ) preţul de vânzare în lei pe ha. 
** ) venitul net în lei/ha. 

1. bovine 
2. porcine 
3. ovine/caprine 
4. cabaline 
5 păsări 
6. familii de albine 
7.leouri de casă 

Categorii de animale 

. . . .. 
*) Preţul de vanzare in lei pe cap de animal sau, după caz, al unei fam1l11 de albine . 

NOTA: 

Lei/ha. 
600 
2000 
2500 
500 
500 

15000 

90 
90 
90 
95 
93 
700 
400 
150 
400 
200 
90 
90 
500 
500 

lei/buc. 
1000 
300 
80 

400 
25 
100 
30 

Preţurile stabilite în prezenta anexă se vor folosit la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţa intre bunurile cuprinse în anexa 2 şi bunurile 
cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 


