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COMUNA  COLONE ŞTI 
CONSILIUL  LOCAL 
                       
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea criteriilor ce se au in vedere la stabilirea limitelor 
minime ale veniturilor obtinute de solicitantii de ajutor social. 

 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judetul Bacau, 
Având în vedere prevederile: 
- art 7, alin 1-5 din HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia 
pentru sustinerea familiei.  
          - art. 8, alineatul (1)-(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          - art. 18 alineatul 1 – 2 din H.G. nr.50/2011 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 HG 52/2001 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea 
copilului, 
          Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului comunei 
Girleni si raportul Compartimentului de Asistenta Sociala Colonesti; 
          În temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera „d”, aliniatul (6), 
litera ”a”, punct 2, coroborat cu art. 45, aliniatul (1) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

H O T A R A S T E: 
 
            ART. 1 – Se aproba, începănd cu 01.01.2012, criteriile proprii de 
evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al 
beneficiarilor de ajutor social si al alocatie de sustinere a familiei, conform 
Anexei I care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
 
 
 



            
 ART. 2 – Se aproba, începănd cu 01.01.2012, limitele minime ale 

veniturilor care se pot obtine de catre familiile sau persoanele singure 
solicitante de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei din 
valorificarea bunurilor care depasesc cantitativ bunurile considerate de 
stricta necesitate pentru nevoile familiale, prevazute în Anexa II care face 
parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
            ART. 3 – Începând cu data emiterii prezentei, înceteaza 
aplicabilitatea Hotarârii Consiliului Local nr.6 din 18.03.2011 privind 
stabilirea, criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare 
determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si alocatie 
pentru sustionerea familiei. 
 
            ART. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri 
se desemneaza  Compartimentul  de Asistenta Sociala Coloneşti. 
 
 

Ini ţiator 
PRIMAR 

Mîrzac Iancu Valentin 
 

 
 

 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA                                               
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                                                                               SECRETAR COMUNA 
                                                                                          Brandiu Ionel 
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 ROMÂNIA                                                                        ANEXA I                     
JUDETUL BACAU                                                            La H.C.L. Nr.11  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                             Din.26.01.2012 
COLONEŞTI 

C R I T E R I I  
ce se au in vedere la stabilirea limitelor minime 

ale veniturilor obtinute de solicitantii de ajutor social. 
 

1. Nu poate beneficia de ajutor social si alocatie pentru sustinerea 
familiei sau persoana singura care practica cersetoria, prostitutia, comertul 
ilicit in piete, târguri, oboare, munca la negru sau alte activitati din care 
realizeaza venituri nedeclarate. 

2. În situatia in care se stabileste, pe baza a cel putin doua declaratii 
sau prin constatarea directa a persoanelor desemnate sa efectueze ancheta 
sociala, ca sumele acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate pentru 
nevoile familiei, ci în alte scopuri (consum de bauturi alcoolice, practicarea 
jocurilor de noroc, deplasarea cu TAXI), cererile pentru acordarea ajutorului 
social vor fi respinse, sau, dupa caz, va înceta dreptul de a beneficia de 
ajutor social. 

3. Familiile sau persoana singura necasatorita, vaduva sau divortata 
care au copii in întretinere si încalca prevederile art. 180, alin. 2 din Legea 
nr. 84/1995 a învatamântului, republicata, conform caruia parintele sau 
tutorele legal sau orice persoana care exercita drepturile si obligatiile ce 
revin parintilor cu privire la persoana copilului, este obligat sa ia masuri 
pentru asigurarea frecventei scolare a elevului în învatamântul obligatoriu; 
nerespectarea legislatiei atrage respingerea cererii sau încetarea dreptului la 
ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei. 

4. Nu poate beneficia de ajutor social  si alocatie pentru sustinerea 
familiei, familia sau persoana singura care a facut declaratii false cu ocazia 
completarii dosarului la depunerea cererii, dovedite ca atare prin ancheta 
sociala. 

5. Nu poate beneficia de ajutor social si  alocatie pentru sustinerea 
familiei familia sau persoana singura care nu coopereaza cu persoanele 
delegate sa efectueze ancheta sociala în vederea acordarii sau neacordarii 
ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei. 

6. Beneficiarii de ajutor social carora de cel putin trei ori într-un an li 
se suspenda ajutorul social pentru neefectuarea în totalitate a actiunilor sau 
lucrarilor de interes local, si/sau alte motive, sunt exceptati de la a mai 
solicita acest drept timp de doi ani. 



7. Adeverintele medicale eliberate de catre medicul specialist sau 
Comisia de expertizare a capacitatii de munca si cele eliberate de Agentia 
Locala de Ocupare a Fortei de Munca Bacău se vor depune de catre 
beneficiarii de ajutor social conform art.27 alin.2 lit. a, b, c,  si art.29 alin.1-
2 din H.G. nr.50/2011, nerespectarea acestei conditii la termenele prevazute 
de lege , atrage dupa sine emiterea  dispozitie de suspendare sau încetare a 
dreptului la ajutor social, dupa caz. 

8. Ajutorul social pentru dosarele aflate în plata înceteaza daca, la 
reevaluarea prevazuta de lege se constata prin ancheta sociala ca titularii cu 
domiciliul stabil în alta localitate decât comuna Coloneşti nu si-au stabilit 
resedinta la adresa la care locuiesc în fapt. 

9. Ajutorul social pentru dosarele aflate în plata se suspenda conform 
art. 33, alin. 1 si 2 conform H.G. nr.50/2011. 

10. Nu pot beneficia de ajutor social si alocatie pentru sustinerea 
familiei familiile/persoanele singure care au în proprietate cel putin unul din 
bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta 
necesitate pentru nevoile familiei, prevazute în anexa nr. 5 la normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul 
minim garantat si HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 
familiei. 

11. Familiile care unul dintre soti realizeaza venituri pe baza 
contractului de munca din strainatate nu vor beneficia de ajutor social 
alocatie pentru sustinerea familiei pe perioada cât acesta este plecat din tara, 
conform anchetei sociale efectuata la domiciliu. 

12. Nu pot beneficia de ajutor social familiile care au cel putin un 
membru ce detine/este asociat AF, PF sau SC ori este depistat ca vinde în 
pietele agro-alimentare.  

13.Se vor respecta prevederile HG 52/2001 privind concediul si 
indemnizatia lunară pentru cresterea copilului. 

Initiator 
PRIMAR 

Mîrzac Iancu Valentin 
 
 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                
       Olaru Gabriela                                                         Contrasemnează           
                                                                                SECRETAR COMUNA 

                                                                                              Brandiu Ionel      
 



                    ROMÂNIA                                                         ANEXA II 
              JUDETUL BACAU                                               La H.C.L. Nr.11  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                Din.26.01.2012 
                      COLONEŞTI  

L I M I T E  
minime ale veniturilor ce s-ar putea obtine de familiile care au    in 

proprietate terenuri , cladiri , spatii locative sau alte bunuri mobile ori  
imobile necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor  

social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru anul 2012 
I. Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*: Venit 

potenţial* 
1. maşina de gătit (aragaz cu patru ochiuri) 460 
2. frigider 560 
3. combina frigorifica 899 
4. congelator 595 
5. maşina de spălat automată          849 
6. televizor color 279 
7. video (DVD player) 240 
8. calculator personal               1400 
* Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult 24 de luni, 
venitul se va stabili la jumătatea valorilor din tabel.   
II. Veniturile poten ţiale provenite din vânzarea terenurilor  Venit 

potenţial* (lei) 
1. terenuri arabile                   600 
2. teren intravilan                   2.000 
3. teren forestier                    2.500 
4. păşuni                             500 
5. fâneţe                             500 
 
III. ALTE CRITERII  
PROPRII DE EVALUARE 
A VENITURILOR 
POTENTIALE 
 

Limite 
minime/buc. 
lei 
 

Limite 
maxime/buc. 
lei 
 

Limita 
propusa/buc. 
lei 
2012 
 

Autovehicule: U/M – 
prêt,vanzare in lei/an 
 

   

Autoturisme pana la 5 ani  - - 9.000 
Autoturisme peste 5 ani  - - 5.000 



Tractor  - - 16.000 
Autocamion  
 

- - 38.000 

 
IV. Veniturile poten ţiale provenite din valorificarea culturilor 
agricole: - UM - venit net/ha/an:      

Venit 
Potenţial** 

(lei) 
1. grâu                             100 
2. porumb                           100 
3. fasole                           100 
4. orz                              100 
5. floarea soarelui                 100 
6. cartofi                          700 
7. pepeni                           400 
8. sfecla                           150 
9. Vie - struguri de masa           400 
10. struguri de vin                  200 
11. tutun                            90 
12. soia    90 
13. livezi                             500 
14. legume                            600 

     * preţul de vânzare în lei a unui hectar 
    ** venitul net în lei/ha 
V.  CATEGORII DE ANIMALE: Venit 

potenţial din 
vânzare *(lei) 

1. bovine;                 1.500 
2. porcine;        300 
3. ovine-caprine                    100 
4. cabaline: cai; măgari; catari 500 
5. păsări: rate; găini; gâşte; curci; bibilici; 25 
6. familii de albine 100 
7. iepuri de casa                     30 

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

 
Nr. 
Crt.  

Principalele categorii  de animale si păsări               Venit potenţial net din 
folosinţă 

lei/luna/unitate - fără 



cheltuieli)* 
1. BOVINE   125,0                              
2. PORCINE 25,0 
3. OVINE   8,0 
4. CAPRINE                         8,0  
5. CABALINE( munca )                                       42,0 
6.  PASARI : 2,1 
7. FAMILII DE ALBINE  ( miere – 7 

Kg/familie )   
8,0  

8. IEPURI DE CASA (carne + blana )     2,5 
9. NURCI – NUTRII ( carne + blana )   2,0 

*venitul net în lei/luna din folosinţă. 
            II. Alte criterii : 

a)Pentru persoanele apte de munca se ia în calcul suma de  60 lei 
lunar, venit ce se poate realiza din munci ocazionale (pe membru de 
familie).   

b)Familiilor care nu şi-au achitat impozitele si taxele la bugetul 
local, li se vor achita aceste taxe din sumele ce le revin. 

c)Familiile care au cel puţin un membru plecat la muncă în 
străinătate si care nu lucreaza in baza unui contract legal de munca li se 
va lua în calcul suma de 400 EURO/lunar, ca venit potenţial . 

d)Familiile care au cel puţin un membru care lucrează, pe cont 
propriu, în ţară, în domeniul construcţiilor, li se va lua în calcul suma de 
670 lei lunar, echivalentul salariului minim pe economie.  

 e)Pentru veniturile din arenda se vor avea in vedere cele din 
contractele incheiate; 

               f)La veniturile din chirii se vor avea in vedere cele din contractele 
de inchiriere inregistrate la organele fiscale ; 
               g)Veniturile obtinute pe terenul arabil detinut in gospodarie prin 
cultivarea legumelor si zarzavaturilor se considera bunuri necesare nevoilor 
familiale, daca familia nu valorifica aceste produse pe piata ( cu certificat de 
producator). 
 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                                   
         Olaru Gabriela                                              Contrasemnează 
                                                                                SECRETAR COMUNA 

                                                                                      Brandiu Ionel 
 
 
 


