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H O T Ă R Â R E A   N R.12
din 19.01.2010

privind stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei pentru anul 2010, depuse de categorii de familii şi persoane

singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
19.01.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.355/2010
- referatul compartimentului evidenţă agricolă din cadrul primăriei

nr.334/2010
- referatul Serviciului Public de Asistenţă Socială Nădlac nr.333/2010
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.380/22.12.2009 privind stabilirea

preţurilor medii ale produselor agricole practicate în judeţul Arad şi care vor fi luate
în calcul la stabilirea arendei exprimate în natură în anul 2010

- evidenţa contractelor de arendare din registrul special al arendărilor
- prevederile anexei 5 cap IV, a anexei nr.6 din NM de 9 august 2006 de

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

- prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport;

În temeiul art.45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se stabilesc veniturile potenţiale provenite din valorificarea  culturilor
agricole anuale/ha , astfel : 312 lei /ha /an.

Art.2. Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei din care
rezultă că titularii  posedă categorii de animale şi păsări peste limitele stabilite în
următorul tabel , nu vor beneficia de acest ajutor .



CATEGORII DE ANIMALE: LIMITA

BOVINE ADULTE 3
BOVINE TINERET 3

PORCINE LA ÎNGRĂŞAT 5
OVINE 25

CABALINE, CAI, MĂGARI 2
IEPURI DE CASĂ 50
PĂSĂRI ADULTE 80

FAMILII DE ALBINE 15

Notă : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din
bunurile cuprinse în această Listă nu beneficiază de ajutor de incalzire.

Art.3 . Dovada componenţei familiei se va face prin confruntarea cererii cu
evidenţa din registrul agricol, iar în caz de necorcondanţe cererea va fi respinsă.

Art.4. În cazul în care solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei  prezintă
documente justificatice legale privind valorificarea produselor la alte preţuri decât
cele prevăzute în prezenta hotărâre , acestea vor fi luate în calcul pentru stabilirea
acestuia.

Art.5. Prezenta hotărâre are aplicabilitate pentru toată perioada anului 2010.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

– Primarului oraşului Nădlac
– Serviciului Public de Asistenţă Socială Nădlac
– compartimentului evidenţă agricolă
– cetăţenilor, prin afişare
– Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii

Actelor,Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat - Compartimentul Controlul
Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
SORIN IVAN ŞPROCH ALEXANDRU GROS


