
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.276 
privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
ce sunt considerate de strictă necesitate luate în calcul la stabilirea dreptului la 

ajutor social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi  a criteriilor 
proprii de stabilire a condiţiilor care conduc la neacordarea ajutorului social 

 
Consiliul local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 

decembrie 2011; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor 

potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt 
considerate de strictă necesitate luate în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social şi a alocaţiei 
pentru susţinerea familiei, precum şi a criteriilor proprii de stabilire a condiţiilor care conduc la 
neacordarea ajutorului social, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.20562/12.12.2011 şi Expunerea de motive înregistrată sub nr.34690/12.12.2011; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 
- prevederile art.8 alin. (6) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.22 din Hotărârea de Guvern a României nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin. (1) din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  
- prevederile art.7 alin.( 1) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. "a" pct.2 şi alin. (9), ale art.45 alin.(1) şi (6) şi ale art.49 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 
necesitate luate în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social şi a alocaţiei pentru susţinerea 
familiei, prevăzute în  Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Criteriile proprii de stabilire a condiţiilor care conduc la neacordarea 
ajutorului social  prevăzute în Anexa  nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 33/24.02.2011 privind 
stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de strictă necesitate 
precum şi a criteriilor proprii de stabilire a condiţiilor care conduc la neacordarea ajutorului 
social. 



 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă 
şi Protecţie Socială Tulcea. 

Art.5. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost aprobată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L.nr.276/2011 
 

CRITERII 
proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri ce 
sunt considerate de strictă necessitate, luate în calcul  la stabilirea 
dreptului la ajutor social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei 

  
 
 
 

1. La stabilirea cuantumului ajutorului social se vor lua în calcul veniturile lunare obţinute 
din prestarea unor munci ocazionale –menaj, munci agricole, munci necalificate, prin declaraţie 
pe propria răspundere. 

 
2. Pentru bunurile mobile care depăşesc cantitativ bunurile necesare într-o gospodărie, 

folosite mai puţin de 12 luni se vor lua în calcul limitele maxime prevăzute la anexa 6 la H.G. 
nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
3. Pentru bunurile mobile care depăşesc cantitativ bunurile necesare într-o gospodărie, 

folosite între 12  şi 60 luni se vor lua în calcul media limitelor minime şi maxime  prevăzute la 
anexa nr.6 la H.G. nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4. Pentru bunurile mobile care depăşesc cantitativ bunurile necesare într-o gospodărie, 
folosite peste  60 luni se vor lua în calcul limitele minime prevăzute la anexa 6 la la H.G. 
nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

5. Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din valorificarea culturilor 
agricole precum şi din creşterea şi vânzarea unor categorii de animale sau valorificare produselor 
animaliere obţinute de la acestea, sunt stabilite ca medie între limitele minime şi limitele maxime 
prevăzute la anexa 6 la.H.G. nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Anexa nr. 2.la H.C.L.nr.276/2011 
                                                   CRITERII 

proprii de stabilire a condiţiilor care conduc la neacordarea  
dreptului la ajutor social 

 
 

1.În situaţia în care se stabileşte de către persoanele desemnate să efectueze ancheta 
socială sau există informaţii (verificate) de la alte persoane că sumele acordate drept ajutor 
social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte scopuri (ex: consum de băuturi 
alcoolice, practicarea jocurilor de noroc, etc), cererile pentru acordarea ajutorului social 
vor fi respinse, sau după caz va înceta dreptul de a beneficia de ajutor social. 
 

2.Nu poate beneficia de ajutor social familia sau persoana singură care a făcut 
declaraţii false cu privire la numărul membrilor familiei, a venitului sau a domiciliului la 
depunerea dosarului sau la efectuarea anchetei sociale.  

 
3.Beneficiarilor de ajutor social care nu aduc la cunoştinţă modificările intervenite 

în componenţa familiei, a venitului sau a domiciliului în termen de 15 zile de la data 
modificării, li se încetează dreptul la ajutor social cu luna următoare celei în care s-a 
constatat.  

 
4. Pentru familiile sau persoanele singure beneficiare de ajutor social care nu au fost 

identificate la domiciliu de trei ori într-o lună, pentru efectuarea anchetei sociale la interval 
de trei luni, dreptul la ajutor social va fi suspendat cu luna următoare. Reluarea dreptului 
va interveni cu luna următoare efectuării anchetei sociale la domiciliu. Dacă pe perioada 
suspendării dreptului la ajutor social (trei luni), titularul ajutorului social nu este 
identificat la domiciliu, dreptul la ajutor social încetează cu luna următoare. 

 
5. Familiile sau persoanele singure, cărora li s-a încetat dreptul de ajutor social, în 

urma suspendării dreptului, pe motiv de refuz nejustificat de efectuare a orelor de muncă,  
nu pot beneficia de ajutor social decât peste 12 luni de la data încetării dreptului, cu o nouă 
cerere şi prezentarea actelor doveditoare privind venitul realizat şi componenţa familiei. 

6. Persoanele singure sau familiile  
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